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Van het bestuur 

 

We zijn een progressieve partij. We willen altijd dat het beter gaat. Wat slecht 

is moet beter en wat iemand niet heeft moet hij/ zij ook kunnen krijgen. Dit zijn 

onze idealen. Een wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft en we allen de 

mogelijkheden geven om meer te leren en te ervaren. 

Onze partij doet dit op lokaal niveau en wil dit wereldwijd. Deze tijden maken 

heel duidelijk dat de sociaaldemocratie internationaal moet werken. Dat 

internationale problematieken lokaal kunnen worden maakt de huidige opvang 

van vluchtelingen duidelijk. Als lokale afdeling van de PvdA maken we deel uit 

van een grote gemene deler; solidariteit en zorg voor diegene die dat nodig 

hebben.  

Niet alleen op Internationaal vlak is onze lokale inzet nodig, maar ook op 

nationaal vlak. Ik bewonder onze wethouder Szarafinski. Het dossier waar zij 

verantwoordelijk voor is, weet zij op sociale en krachtige wijze menswaardig uit 

te voeren. Vele wethouders in den lande ervaren grote moeilijkheden met het 

transitie/ decentralisatie dossier. En ook onze wethouder heeft het er niet 

makkelijk mee. Het is voortdurend hard werken om het goed uit te voeren. 

Persoonlijk vind ik het jammer dat dit iet meer voor het voetlicht komt. Het is 

niet vaak dat een wethouder deze inzet en vastberadenheid toont en echt weet 

om wie het gaat als er gesproken wordt over getallen. Nu mocht u dit 

verwachten van een PvdA wethouder, maar wat Saskia doet is uitzonderlijk.  

Met vriendelijke groet, 

Bob van Schuylenburch 
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Uit de fractie 

Door Jeroen Louws en Peter de Doelder 

De raad vergaderde de afgelopen maanden twee – en  feitelijk drie - keer.  De 

november-vergaderingen stonden met de behandeling van de begroting bijna 

volledig in het teken van de noodzakelijke bezuinigingen. De rest van de agenda 

was daarom mager en dat was ook al terug te zien aan de agenda eind 

september: stilte voor de storm. Want stormen deed het, zoals u ongetwijfeld 

vanuit de media hebt vernomen.  

Een terugblik, en laten we beginnen met de september vergadering. 

SEPTEMBER 2015 

Eind september was ondanks lastige dossiers als van de schouwburg en 

schuldpositie de sfeer nog ontspannen. Hoewel inmiddels mosterd na de 

maaltijd in het kort een samenvatting van de besproken onderwerpen. 

Centrale functie voor schouwburg 

Nadat de raad in januari al in grote meerderheid vóór renovatie van de huidige 

schouwburg had gekozen, ging de raad nu ook in grote meerderheid mee met 

het raadsvoorstel om in het nieuwe culturele profiel de schouwburg een 

centrale functie te geven. De 

fractie is blij dat daarmee 

eindelijk afspraken met 

exploitant Lievens kunnen 

worden ingevuld en er een 

einde komt aan jarenlange 

discussie over de wijze 

waarop Middelburg de 

theaterfunctie wil inrichten. 

SGP, CU en D66 stemden 

uiteindelijk tegen het 

raadsvoorstel. 
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De centrale functie van de schouwburg houdt in dat Middelburg zich 

concentreert op de schouwburg als spil van het podiumaanbod. Daarbij gaat 

een door de gemeente geïnstalleerde Raad van Toezicht met kaders als 100 

producties en onderscheidende programmering de programmering toetsen.  

Middelburg kiest voor onderscheidend, wat wil zeggen dat een breed scala aan 

genres van een bepaald kwaliteitsniveau moet worden geprogrammeerd dat in 

ieder geval onderscheidend van het aanbod in Goes en Terneuzen moet zijn. 

Opdracht aan de exploitant is om te gaan sturen op samenwerking tussen de 

podia. Bovendien is afgesproken dat amateurgezelschappen een plek houden 

op de podia en dat de mogelijkheden daarvoor worden uitgebreid. 

Schuldpositie Middelburg zorgelijk 

Met het raadsvoorstel over de schuldpositie werd nog maar eens duidelijk hoe 

slecht de gemeente er financieel voor staat en hoe noodzakelijk het is om de 

schulden van de gemeente te gaan terugbrengen. Omdat het grootste deel van 

de schulden voortkomt uit grondaankopen, is de verkoop of ontwikkeling van 

gronden daarom ook dé weg om iets te doen aan deze problematiek. Aan het 

eind van het jaar krijgt de raad een voorstel hoe het college denkt hieraan iets 

te kunnen gaan doen. Om die reden werd met een amendement van o.a. PvdA 

eind september besloten niet alvast een voorschot op dat de debat te nemen 

door nu al te besluiten de opbrengsten voortaan te gebruiken ter aflossing van 

de schulden. 

Communicatie bijzondere bijstand 

Afgelopen zomer zijn de nieuwe regels voor de bijzondere bijstand van kracht 

geworden. Omdat dit een bevoegdheid van het college is, was het onderwerp 

feitelijk geen onderwerp van gesprek voor de raad. Gezien de zorgen die de 

PvdA al jaren uit of de regelingen wel voldoende bekend zijn bij onze inwoners, 

werd de portefeuillehouder in de commissie op het hart gedrukt om voor 

goede communicatie te zorgen. Gezien de kwaliteit van de kansenkaart diende 

de fractie samen met D66 en de SP een motie ter bevordering van begrijpelijke 

communicatie naar deze doelgroep. 
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9 en 10 NOVEMBER 2015 

Het verloop van de raadsvergadering op maandag 9 en dinsdag 10 november 

tekende zich eigenlijk al in de weken voorafgaand af. Er lag een begroting met 

92 bezuinigingsvoorstellen voor, in totaal oplopend tot 8,2 miljoen in 2019.  

Een enorme lijst met impopulaire en nóg impopulairdere maatregelen. Het 

gevolg: veel amendementen om subsidies te minderen of zelfs geheel terug te 

draaien. En juist bezuinigen op allerlei organisaties in de cultuur en educatie, 

sportclubs, en niet te vergeten de Kinderboerderij. Dat ging toch wel heel ver. 

Voor onze fractie waren een aantal bezuinigingen te veel van het goede. 

Bovendien bleek na uitgebreide bestudering van de cijfers samen met 

partijgenoot Kees Meijler en het ambtelijk apparaat dat de begroting wel erg 

conservatief was, er was ruimte!! En als klap op de vuurpijl bleken er plotseling 

ook nog flinke meevallers voor de gemeente Middelburg, zoals een hogere 

toelage van het rijk en meer geld dan verwacht voor Orionis.  

Ondanks de grote financiële problemen van de stad vond de fractie het 

ongewenst om sommige organisaties in 3 of 4 jaar tot 100% te bezuinigen. Ons 

devies: ‘Pas op met al te diep snijden, want weg is weg en de kans dat een 

welzijnsvoorziening of kunstorganisatie spontaan terugkomt is klein”  

Een advies dat inwoners ons de zaterdag voorafgaand ook op de markt hadden 

meegegeven; bezuinig niet te veel op welzijns- en sportvoorzieningen. 

Inmiddels waren er bijna honderd verschillende amendementen ingediend. We 

concludeerden in de fractievergadering van donderdag dat dit zou leiden tot 

een Poolse Landdag, veel verwarring en weinig resultaat. 

Voor ons was belangrijk dat we de bezuinigingen op alle kleine maar o zo 

belangrijke organisaties in de Middelburgse maatschappij wilden terugdraaien 

tot een aanvaardbaar niveau zonder de financiële problemen van de stad 

groter te maken.  En dat leek, dank zij de meevallers, goed mogelijk. 

Duidelijk was dat we dat niet alleen zouden kunnen. 

Op zaterdag voorafgaande aan de raadsvergadering hebben we om die reden 

ALLE fractievoorzitters uitgenodigd voor overleg in café de Bommel. We gingen 
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op zoek naar gemeenschappelijke uitgangspunten en overeenkomsten om het 

aantal amendementen te verminderen, en aldus de raadsvergadering 

overzichtelijk te houden. 

Alle fractievoorzitters waren aanwezig behalve die van de SP… (had uitnodiging 

verkeerd gelezen). Nadat eerst verkend was welke financiële ruimte de partijen 

zagen, begon het proces van onderhandelen. 

De LPM had al een week tevoren een verzamelvoorstel ingediend waarin 

voorgesteld werd om de bezuinigingen bij een flink aantal organisaties terug te 

draaien tot 0. Dat ging ons te ver en in een vooroverleg bleek de LPM ook 

bereid om de bezuinigingen terug te draaien tot 25% van het oorspronkelijke 

voorstel. Omdat dit voorstel ruim 60 à 70 andere voorstellen overbodig leek te 

maken, werd hierover als eerste onderhandeld. Helaas kwamen we niet tot 

eenduidige afspraken omdat sommige partijen er nog eens goed over wilden 

nadenken… Uiteindelijk kwam er geen vervolg. 

Op maandag vooraf aan de raadsvergadering kwamen de coalitiepartijen 

nogmaals bijeen. De VVD dreigde met vergaande consequenties als het 

voorstel om de … met 15% te verhogen gehandhaafd zou blijven en had een en 

ander breed in de PZC gezet. Er werd dus druk uitgeoefend. Binnen 1 uur 

kwamen we tot een compromis, waarbij de … werd teruggedraaid van 15 naar 

7,5% EN de bezuinigingen van de lijst met culturele, educatieve en 

sportorganisaties werd teruggedraaid tot 37,5%. Er was meer dan voldoende 

dekking. 

Maandagavond haalde dit voorstel een grote meerderheid. Alleen D66 stemde 

tegen. 

Van de beschikbare ruimte om bezuinigingen terug te draaien was nu nog ruim 

5 ton beschikbaar. 

Aan de orde kwam een voorstel van de PvdA om armoede-gelden NIET te 

schrappen. Er leek niet voldoende steun, het voorstel leek het niet te halen. 

En toen ging het mis. Er werd geschorst om partijen de gelegenheid te geven 

om alsnog steun te verwerven voor het armoedegeld. En die steun kwam er. 

Helaas moesten wij een voorstel van de LPM om in ruil de bezuiniging van de 
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Kinderboerderij terug te brengen naar 20% afwijzen, omdat dat binnen de 

coalitie tot hevige spanning zou leiden. Maar politiek is keuzes maken en dat 

deden we. Het voorstel werd aangenomen, want er was plots voldoende steun 

vanuit de coalitie.  

Het resultaat was goed, maar de sfeer werd daarna heel vervelend omdat de 

coalitiepartijen de overige vrijgekomen bestedingsruimte niet wensten te 

gebruiken voor het nog verder terugdraaien van bezuinigingen uit het eerder 

vastgestelde verzamelvoorstel. Met termen als ‘democratie buitenspel’ en 

‘bestuurscultuur’ vertrokken de oppositiepartijen naar de publieke tribune. Ons 

inziens een daad die niets meer of minder is dan kiezersbedrog. Immers de 

Middelburgers die hun stem aan hen hebben gegeven, waren ineens niet meer 

vertegenwoordigd in de Gemeenteraad. Hiermee werd onderstreept dat de 

bestuurscultuur voor deze partijen slechts van belang is als het tot de door hen 

gewenste resultaten leidt.  Slechte verliezers. Jammer. Treurig. 
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Wethouder Saskia Szarafinski: 

Bij bezuinigingen blijven investeren in vrijwilligers 

De afgelopen periode stond in het teken van 

de begroting en heroriëntatie op de 

gemeentelijke taken. Tijdens de 

raadsvergaderingen over de begroting is 

besloten dat we 37,5% van de geplande 

bezuinigingen doorvoeren. Dit kan omdat we 

meevallers hebben gehad en die nu inzetten 

om minder te bezuinigen.  Deze 

bezuinigingen zijn nodig om de financiële 

positie niet verder te laten verslechteren. 

Bezuinigingen zijn weliswaar nodig, maar het 

is nogal een verschil of je een jaar het gras 

iets minder maait of een vrijwilligersclub 

wegbezuinigt. Dat eerste kun je makkelijk herstellen zodra het financieel beter 

gaat, dat tweede niet!  

 

Keuzes  

De gemeente moet dus echt fundamentele keuzes maken. Bij deze 

bezuinigingen heb ik steeds gekeken naar welke toegevoegde waarde er is voor 

Middelburg. Ik keek dus niet zo zeer naar organisaties en of je die in stand wil 

houden. Maar meer naar de functie. Van bijvoorbeeld maatschappelijk werk of 

een vrijwilligerscoördinator. En daarbij vond ik belangrijk: als je van zwaardere 

vormen van zorg naar lichtere vormen wilt, en dus meer op vrijwilligers leunt, 

moet je daarin investeren.  

Betekenisvolle organisaties 

Ik ben dan ook blij dat we niet op Manteling, de stichting die mantelzorgers 

ondersteunt, bezuinigen. En blijvend subsidiëren van Humanitas, die met het 

project Homestart gezinnen met jonge kinderen die problemen hebben echt 

structureel verder helpt. De raad had veel oog voor wat dit soort organisaties 

betekenen voor Middelburg.  
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Samenwerken moet 

Maar het gaat bijna overal pijn doen, ook al is het iets minder dan we eerst 

hadden begroot. Het blijft daarom belangrijk voor alle instellingen en 

maatschappelijke organisaties om te vernieuwen en de samenwerking aan te 

gaan. Ik zie al mooie dingen gebeuren tussen de Schouwburg en de Concertzaal 

en ook Kunsteducatie en het Zeeland Nazomerfestival kijken om zich heen of ze 

allianties aan kunnen gaan.  

Koude kleren 

Deze eerste twee weken van november waren pittig. In het college merk je met 

zo’n bezuinigingsronde dat je in een coalitie zit met twee partijen die zwaarder 

willen bezuinigen op plekken die ik te kwetsbaar vind. Dat levert pittige 

discussies op. Het deed me vervolgens best wat om te zien wat de 

Collegevoorstellen betekenen voor  de samenleving. De raad heeft de scherpe 

kanten van de voorstellen gehaald en daar ben ik blij om. Daarnaast heb ik nog 

een dagdeel als vrijwilliger meegedraaid in de crisisopvang voor vluchtelingen 

in de Kruitmolen. Als je die levensverhalen hoort, gaat dat ook niet in je koude 

kleren zitten. Wat vooral overblijft is wel een gevoel van trots over hoe wij in 

Middelburg deze zes dagen hebben kunnen verzorgen, met fantastische 

vrijwilligers.  

 



11 

 

Kort Verslag Algemene Ledenvergadering  PvdA, afd. Middelburg, 30.11.2015. 

 

Aanwezig: Eric Lameijn, Nellie de Bont, Kees Meijler, Pim van Kampen, Bob van 

Schuylenburch (Vz.), Peter de Doelder, Evie Malawauw, Saskia Szarafinski, 

Anneke Hartman, Marijn Dieleman, Albert de Vries, David Walvis, Aty 

Harrewijne, Fiek Smitskamp, Jeroen Louws, Mehmet Kavsitli, Tom van Aalst, Jan 

Janse (k.v.). (18). 

 Afwezig met kennisgeving: Henk van Bruggen, Marleen de Voogd, Henk 

Soepenberg. (3). 

 

1. Opening. 

Bob opent 19.30 u de bijeenkomst. Met een minuut stilte wordt onze 

overleden partijgenoot Kees van der Weel –een markante en bevlogen sociaal-

democraat- herdacht. De massale opkomst bij zijn crematie illustreerde zijn 

betrokkenheid bij en langdurige inzet voor de Middelburgse samenleving. 

 

2. Vaststelling agenda. 

Wordt conform vastgesteld. De intentie om kort formeel te vergaderen en na 

de pauze creatief af te ronden wordt onderschreven. Te behandelen stukken 

worden ter vergadering beschikbaar gesteld. 

 

3.Concept verslag vorige vergadering 13.4.2015: Cf. vastgesteld met dank aan 

Henk van Bruggen. 

 

4. Vaststelling profielschets Voorzitter en bestuursleden. 

De taken van de afdeligsvoorzitter zullen in omgekeerde volgorde en met 

toevoeging van het contact met het landelijke partijbestuur opgenomen 

worden. Verder cf. vastgesteld door ALV. 

 

5. Begroting 2016 en Jaarrekening 2014. 

De jaarrekening 2014 viel in een steekproef van de accountant van het 

partijbestuur en wist die test met glans te doorstaan.  

De begroting 2016 is verplicht voor 1/12 ingediend en –onder voorbehoud van 

instemming door de ALV- door het P.B. al goedgekeurd. Na toelichting op 

enkele posten en het besluit om € 200,-- t.l.v. het Verkiezingsfonds te begroten 

voor ledenraadpleging stelt de ALV de begroting 2016 vast. Met dank aan 
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Marleen en Nellie (q.q. de nieuwe penningmeester). Nellie meldt de wijziging 

aan het PB. 

 

6. Fractiezaken. 

Peter de Doelder rapporteert uitvoerig over de gang van zaken m.b.t. de 

begrotingsbehandeling 2016 

(I.v.m. de vele media aandacht daarover wordt hier met een korte 

samenvatting volstaan.) De inzet van B&W was een bezuiniging van € 8,3 

miljoen. Vooral subsidies voor sociaal-maatschappelijke en culturele 

activiteiten –de ondergrond voor een redelijk sociaal verzorgingsniveau voor de  

Middelburgse samenleving- werden fors getroffen.  De fractie heeft inhoudelijk 

ingezet op  een verruiming van beschikbare middelen in combinatie met 

verlaging van de bezuinigingen op het sociale domein. Procesmatig is het 

voortouw genomen voor overleg met zowel coalitie- als oppositiefracties met 

als doel zo veel mogelijk overeenstemming te bereiken over de afhandeling van 

de ruim 90 ingediende wijzigingsamendementen. 

Hoewel daar aanvankelijk  behoorlijke overeenstemming over leek te bestaan –

ondermeer over het met 50% terugdraaien van ombuigingen op sociale en 

culturele activiteiten- ontstond daar op het laatste moment in de coalitie toch 

reuring over.  De VVD dreigde de coalitie op te breken als de verhoging van de 

OZB niet van 15% naar 7,5% teruggebracht werd. CDA en SGP tilden minder 

zwaar cq. konden leven met  de bezuinigingen op het sociale domein. Om de 

coalitie niet te laten breken met alle langdurige gevolgen/ gedoe is node 

ingestemd met de eis van de VVD, waardoor de bezuinigingen op het sociale 

domein i.p.v. met 50% voor 37,5% werden teruggedraaid. Dinsdag bij aanvang 

van de begrotingsbehandeling lagen er nog meer dan 50 amendementen, 

vooral van de oppositie, ter behandeling. Een voorstel van de PvdA om het 

budget voor armoedebestrijding te handhaven kon aanvankelijk niet op een 

meerderheid rekenen. Tot de LPM dat alsnog wilde steunen in ruil voor steun 

voor een aantal van haar voorstellen.   De coalitiepartijen zegden vervolgens 

wel hun steun aan het PvdA voorstel ( € 350.000)  toe, met als gevolg met als 

gevolg dat er nog maar een ruimte van € 200.00 overbleef; veel te weinig om 

nog te voldoen aan de wensen van de oppositie. 

Die voelde zich zeer geschoffeerd en onttrok zich aan verdere 

raadsbehandeling van de amendementen door zich op de publieke tribune 

terug te trekken. 

Achteraf vond Peter deze gang van zaken zeer ongelukkig voor de 

verhoudingen in de raad en slecht voor het beeld van de lokale politiek. Aan 
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drie oppositiefractievoorzitters heeft hij daarvoor per brief z’n excuses 

aangeboden. Peter concludeert dat inhoudelijk de PvdA goed resultaat geboekt 

heeft maar dat dit door gang van zaken helaas overstemd is. 

Enkele fractieleden vullen het verslag van Peter op onderdelen aan en 

benadrukken nog eens het inhoudelijk goede eindresultaat. 

Vanuit de ledenvergadering wordt zowel waardering voor het inhoudelijke 

resultaat als ook  zorg over de verslechterde politieke verhoudingen 

uitgesproken. In dat verband wordt gewezen op de grote dominantie in de 

omgangscultuur in de raad van de fractievoorzitter van de LPM, gevolgd door 

die van de SP en de weinig sturende en corrigerende rol van de Burgemeester 

als voorzitter van de raad daarbij. 

Pim van Kampen erkent dat maar merkt op  dat de relatie met de andere leden 

van m.n. de LPM i.h.a. plezierig en collegiaal is. En in alle fracties bestaat 

onvrede over het gebrek aan onderling levendig debat bij belangrijke 

onderwerpen. In de commissies is die er wel; in de raad nauwelijks. 

Peter meldt, tot slot, dat de fractie veel energie steekt in teamwerk en daarin 

gegroeid is waardoor de stemming in de fractie “heel goed” is. 

 

7. Wethouderszaken. 

Saskia Szarafinski rapporteert over inhoud en werkbelasting in haar sociale 

portefeuille. Die vergt veel inzet en inhoudelijk lastig en complex overleg.                                       

De uitvoering van de decentralisatie operatie vraagt een gezamenlijke aanpak 

voor het sociale domein voor Walcheren en afstemming op Zeeuws niveau. Zo 

loopt der inkoop voor de Jeugdzorg, die zij voor heel Zeeland coördineert, 

momenteel heel moeizaam. In het algemeen is de transitie van het sociale tot 

nu toe goed verlopen maar vraagt de transformatie daarvan nog veel energie. 

De inzet van de medewerkers bij Porthos naar klanten en bestuurders is h.i. 

prima. Wat echter bepaald niet helpt is de stortvloed aan te beantwoorden 

vragen –ook van coalitiegenoot CDA- die afbreuk doet/ten koste gaat  van een 

volledige inzet voor nieuwe werkwijzen en -structuren voor klanten. Schandalig 

zelfs is de onterechte beschuldiging van met naam genoemde medewerkers die 

afhankelijke klanten zouden chanteren. In de discussie wordt naar voren 

gebracht dat raadsleden die over de streep gaan stevig aangesproken moeten 

worden, maar dat verder vooral door openheid over inzet, werkwijze en 

probleemsignalering en erkenning begrip verworven moet worden. Marijn 

Dieleman merkt nog op dat politiek gedoe bij publiek onrustige dossiers nu 

eenmaal onvermijdelijk en noodzakelijk is. 

Saskia wordt succes gewenst bij haar uitdaging. De leden hebben er alle 
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vertrouwen in dat ze de zware klus gaat klaren. 

 

8. In ’t zonnetje. 

Voorzitter Bob dankt alle actieve leden van de afdeling voor hun inzet. Hoewel 

ze hem allemaal “even lief” zijn wil hij toch één lid extra in ’t zonnetje zetten. 

Kees Meijler wordt voor zijn begeleiding en  ondersteuning van de fractie, z’n 

inzet voor de Leergang Lokale Politiek Walcheren, z’n voorzitterschap van de 

scoutingcommissie Zeeland, etc. etc. hartelijk bedankt, wat met een fles wijn 

onderstreept wordt. Kees vindt de lof niet nodig, maar apprecieert het gebaar 

wel. 

9. Rondvraag. 

*Aty H. (Gew. Vz.) vraagt aandacht voor het experiment met een voorcongres 

voor de landelijke ledenraad dat aansluitend op de gewestelijke vergadering 

van 12/12  vanaf 10.30 gehouden wordt. 

Fieke twijfelt over nut en resultaat voor een klein gewest als Zeeland. Zie 

verder mail aan leden. 

*Eric L. (Vz. J.S.) meldt dat de J.S. 10/12 de Voedselbank Walcheren bezoekt. 

*Pim v K. attendeert al op het Zelandusdebat van 9/2/16 over “Een gemeente 

Zeeland”. 

Tom v A. heeft de plek van Nellie de B. in de werkgroep Splinter overgenomen. 

 

10. Sluiting. Bob sluit om 20.45 het officiële deel van de bijeenkomst af. 

Na de pauze verrassen leden met persoonlijke bijdragen: Eric L. over z’n 1ste 

ervaringen als leraar; Anneke H. met 2 eigen en 1 geleend gedicht; Saskia 

vertelt met hulp van een zwemvest over haar passie voor schilderen; Bob 

spreekt als Sint een politieke lofrede uit over de PvdA Middelburg, waar 

vrouwen de dienst uitmaken en deelt chocolade sinten uit; Peter biedt de in de 

fractie afwezige Tom alsnog een Sintgedichtje en presentje aan.                      
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Nieuwjaarsborrel 

 

Om het nieuwe jaar goed te beginnen organiseren de Walcherse PvdA 

afdelingen Middelburg, Veere en Vlissingen een Nieuwjaarsborrel. Iedereen is 

uitgenodigd op vrijdagavond 15 januari in het Arsenaaltheater te Vlissingen. 

Aan deze Nieuwjaarsborrel is een theatervoorstelling verbonden, genaamd 

“Kamp”. 

De inloop begint om 18.00 uur. De voorstelling begint om 19.00 uur en duurt 

tot ca 20.00 uur. Daarna begint de Walcherse Nieuwjaarsborrel. 

Het toneelstuk “Kamp” gaat over leerlingen die keuzes moeten maken. 5 

leerlingen zijn op schoolreis in Frankrijk. Tijdens hun afwezigheid komt in 

Nederland een nieuwe partij aan de macht. Alles verandert. Het provocerende 

YouTube filmpje dat ze maakten vormt nu een bedreiging voor de nieuwe 

machthebbers. Er wordt naar hen gezocht. Hun familie in Nederland loopt 

daardoor gevaar. Wat moeten ze doen? Teruggaan of blijven of vluchten? Welk 

effect heeft het plaatsen van een video op YouTube als je daardoor een gevaar 

wordt voor de samenleving? 

In het toneelstuk komen in een reeks van sketches tal van actuele 

onderwerpen aan de orde.  

Choreografie: Maria Boonman; Tekst en Regie: Bob van Schuylenburch. 

De toegang is gratis. Alle Zeeuwse leden en introducés zijn van harte welkom. 
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Vacatures Voorzitter en bestuurslid afdeling Middelburg 

U kunt solliciteren tot 17 januari 2016, via een mail naar 

pvdamiddelburg@zeelandnet.nl 

Profiel 

Voorzitter 

De voorzitter is belast met de algehele leiding van een afdeling, geeft leiding 

aan het afdelingsbestuur, regelt de bestuursactiviteiten en treedt op als 

vertegenwoordiger c.q. woordvoerder van het afdelingsbestuur. 

Plaats in de organisatie 

De voorzitter is het boegbeeld van de afdeling en draagt zorg voor externe 

contacten. De voorzitter leidt de afdelingsvergadering en de algemene 

ledenvergadering.  

Taakinhoud  

De voorzitter vertaalt landelijk uitgezet beleid door de PvdA naar beleid, dat 

toepasbaar is op afdelingsniveau. Hierdoor kunnen leden en niet-leden zich 

identificeren op lokaal niveau. De voorzitter is, samen met de secretaris, 

verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda en de voorbereiding van de 

vergadering. De voorzitter licht de agendapunten toe en verheldert deze 

wanneer zij niet duidelijk zijn. De voorzitter woont ook de fractievergaderingen 

bij. De voorzitter ziet toe op en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van 

taken en activiteiten die worden verricht binnen de afdeling. Daarbij 

controleert hij/zij de voortgang van de bestuursactiviteiten. Om een inzichtelijk 

beeld te krijgen van de activiteiten, die zijn ondernomen in het verleden, maar 

zeker de activiteiten die ondernomen moeten worden in de toekomst, stelt de 

voorzitter samen met de overige afdelingsbestuurders een werkplan op. Bij 

onvoldoende voortgang van projecten stelt de voorzitter (mede) vast of er 

behoefte is aan versterking. De voorzitter dient in het bezit te zijn van een 

maatschappelijk netwerk, is van plan dit te gebruiken en heeft een 

samenwerkingsgezinde instelling.  

Verantwoordelijkheden/bevoegdheden 

De voorzitter handelt in het kader de aan haar verdeelde taken zelfstandig en 
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met eigen verantwoordelijkheid. Hij/ zij voert daarbij ook werkzaamheden uit, 

die in verband met het niet regelmatig voorkomen niet in de 

functieomschrijving zijn beschreven, maar die toch tot de functie behoren. 

De voorzitter van een afdelingsbestuur is bevoegd om bestuursleden ter 

verantwoording te roepen over beslissingen die zij hebben genomen. Deze 

bevoegdheid bezitten alle dagelijks bestuursleden, maar de voorzitter is 

toezichthouder op de bestuurlijke activiteiten en eindverantwoordelijke van de 

afdeling.   

Functie-eisen  

De voorzitter 

• heeft aantoonbare bestuurservaring, bij voorkeur binnen een 

vrijwilligersvereniging; 

• heeft ervaring met vergaderingen leiden; 

• kan prioriteiten stellen; 

• kan delegatie en taakverdeling hanteren; 

• kan besluitvormingsprocessen hanteren; 

• kan leidinggeven aan een team met verschillende kwaliteiten; 

• kan duidelijk en overtuigend communiceren (intern en extern); 

• heeft ervaring in de omgang met de media; 

• heeft goede contactuele vaardigheden; 

• heeft een inspirerende, doortastende, wervende en een 

samenwerkingsgerichte persoonlijkheid; 

• kan de belangen van afdeling en vrijwilligers behartigen; 

• kan omgaan met een tekstverwerker/pc/internet/e-mail. 

  

Speciale gegevens 

Tijdsbesteding varieert per afdeling en per periode. Gemiddeld genomen 

besteedt de voorzitter in een grote afdeling 10 uur per week aan het bekleden 

van zijn functie. In verkiezingstijd zal het aantal benodigde uren duidelijk meer 

zijn. De voorzitter onderkent de democratische besluitvorming en kan zich er 

bij neerleggen wanneer beslissingen worden genomen, die niet overeenkomen 

met zijn/haar eigen standpunt. 
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Middelburg 

De afdelingsvoorzitter van Middelburg zal de volgende taken hebben: 

- is trots op de afdeling en kan dit uitdragen 

- is actief bezig met de permanente campagne 

- heeft een actieve rol bij het ondersteunen van de fractie.  

- voert functionerings- en voortgangsgesprekken met de fractie 

- voert overleg en zorgt voor binding binnen PvdA Walcheren 

- neemt deel aan het voorzittersoverleg PvdA Zeeland 

- voert overleg en heeft binding met PvdA Zeeland 
 

Profiel 

Algemeen Bestuurslid 

Het algemeen bestuurslid is belast met de taken op een bepaald, specialistisch, 

gebied. Het bestuurslid maakt onderdeel uit van het algemeen bestuur, dat 

collectief de afdeling/het gewest stuurt. Een algemeen bestuurslid werkt 

(eventueel in samenwerking met werkgroepen) aan projecten binnen de 

afdeling/gewest.  

Hij/zij doet verslag tijdens de afdelingsvergadering/gewestelijke vergadering 

Plaats in de organisatie 

Het algemeen bestuurslid is lid van de PvdA en maakt deel uit van het 

afdelings/gewestelijk bestuur. 

Taakinhoud 

Het bestuurslid adviseert het bestuur over een bepaald aandachtsgebied. Hij/zij 

werkt, met of zonder ondersteuning van commissie/werkgroep, in de vorm van 

een project aan een aandachtsgebied. Verslaglegging vindt plaats op de 

afdelingsvergadering/gewestelijke vergadering. 

Het algemeen bestuurslid neemt actief deel aan de 

afdelingsbestuursvergadering/gewestelijke bestuursvergadering. Hij/ zij heeft 

een samenwerkingsgerichte en constructieve houding, zodat hij/zij 

medebestuursleden enthousiasmeert, informeert en motiveert. 
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Het algemeen bestuurslid stelt een werkplan op voor de activiteiten die binnen 

het aandachtsgebied vallen. Zaken die hierin bijvoorbeeld in voorkomen zijn: 

een jaarverslag over het aandachtsgebied en evaluatiemomenten gedurende 

de periode. De planning wordt gemaakt om het proces te structureren en om 

te begroten hoeveel fysieke en financiële middelen met het aandachtsgebied 

gemoeid gaan. 

Het algemeen bestuurslid bundelt en stelt informatie ter beschikking over het 

aandachtsgebied. Dit wordt voor de leden openbaar gemaakt en opgeslagen in 

het archief van de afdeling/gewest. Doel hiervan is om eventueel overlappende 

aandachtsgebieden te herkennen, zodat dubbelwerk wordt vermeden en 

samenwerking mogelijk wordt gemaakt. 

Verantwoordelijkheden/bevoegdheden 

Het algemeen bestuurslid is verantwoordelijk voor één of meer 

aandachtsgebieden. Hij/zij verantwoordt zich periodiek aan het gehele bestuur 

voor zijn/haar specifieke activiteiten. Het afdelingsbestuur kan op specifieke 

onderwerpen werkgroepen (themagroepen/commissies) instellen. Het 

bestuurslid is verantwoordelijk voor het functioneren van de werkgroep. Hij/zij 

dient ruimschoots van te voren, aan het  

afdelingsbestuur/gewestelijk bestuur te communiceren als er complicaties 

optreden, bijvoorbeeld door een te hoge werkdruk of een aanpassing op het 

project. 

Functie-eisen 

Het bestuurslid 

• heeft de bereidheid, kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van 

algemene bestuurstaken; 

• heeft bij voorkeur bestuurservaring in een vrijwilligersorganisatie; 

• heeft het vermogen om signalen uit de afdeling/het gewest en de 

samenleving te vertalen naar concrete voorstellen. 

• heeft ervaring en deskundigheid binnen het aandachtsgebied 

waarbinnen hij/zij actief is;  

• wil zijn kennis delen; 

• heeft enthousiasme voor de functie, is creatief in zijn/haar oplossingen 

en is communicatief ingesteld; 
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• kan zich er bij neerleggen wanneer beslissingen worden genomen, die 

niet overeenkomen met zijn/haar eigen standpunt. 

Om de persoonlijke vaardigheden in kaart te brengen, zullen de verschillende 

aandachtsgebieden apart omschreven worden. Voor de verschillende 

aandachtsgebieden zijn andere kwaliteiten nodig. 

Het bestuurslid moet bepaalde, aantoonbare, competenties bezitten voor de 

functie die hij/zij gaat bekleden. Hieronder wordt uiteengezet wat de 

verschillende vereiste vaardigheden zijn. Taakvelden, die veel overeenkomstige 

vaardigheden en werkzaamheden hebben, zijn geclusterd. 

In kleinere afdelingen zijn algemeen bestuursleden belast met meerdere taken 

(dit geldt in mindere mate voor het gewest). Om een beeld te geven van 

mogelijke aandachtsgebieden, zullen zij genoemd worden, gekoppeld aan de 

vereiste competenties. 

Taakveldbestuurder ledenwerving en scouting 

• komt met creatieve oplossingen omtrent het bereiken van nieuwe 

doelgroepen; 

• heeft een netwerk in de samenleving; 

• kan motiveren/beargumenteren en enthousiasmeren; 

• kan helder communiceren; 

• heeft coachende en sturende kwaliteiten; 

• geeft uitleg over het beleid van de Partij van de Arbeid; 

• heeft een kritisch en analytisch denkvermogen. 

Taakveldbestuurder Public Relations 

• heeft redactionele en communicatieve vaardigheden; 

• heeft bij voorkeur een netwerk binnen de pers; 

• is creatief en vaardig in geschrift en de presentatie van de afdeling/het 

gewest; 

• dient zich zowel flexibel als doordacht opstellen; 

• heeft affiniteit en binding met het vak; 

• stelt zich luistervaardig en tactvol op; 

• staat open voor samenwerking; 

• heeft ervaring op het gebied van computers. 
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Taakveldbestuurder Permanente Campagne 

• heeft kennis en ervaring in het organiseren van activiteiten; 

• heeft strategisch inzicht in campagnevoeren; 

• heeft coachende en sturende kwaliteiten; 

• kan zich inleven in de gedachte van kiezers; 

• is kundig in het vertalen van de politieke visie van de PvdA in woord en 

geschrift;  

• is extravert; 

• heeft een doelgerichte instelling. 

Vrijwilligerscoördinator 

• heeft coachende en sturende kwaliteiten; 

• heeft organisatorische eigenschappen; 

• is geïnteresseerd in en op de hoogte van alle aspecten/gebeurtenissen 

van de afdeling; 

• heeft coördinerend/inventarisatievermogen; 

• kan enthousiasmeren en motiveren. 

 

Anders dan bovengenoemde bestuursleden, functioneren bestuursleden belast 

met specifieke inhoudelijke onderwerpen veelal in werkgroepen, commissies of 

schaduwfracties. 

Bestuurslid belast met thematische werkgroepen 

• is inhoudsdeskundig; 

• heeft organisatorische kwaliteiten; 

• heeft ervaring in het uitvoeren van algemene bestuurstaken; 

• is bereid om zijn kennis te verbreden/verdiepen; 

• kan zich inleven in de gevoelens van anderen; 

• is leergierig; 

• is communicatief sterk; 

• heeft coachende en sturende kwaliteiten. 

Speciale gegevens 

De tijdbesteding varieert per afdeling/gewest. Daarnaast is de kwaliteit en 

kwantiteit van de vrijwilligers van invloed op het functioneren van de 

werkgroepen, commissies en en/of schaduwfracties. In verkiezingstijd zal het 

aantal te besteden uren toenemen. 
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Wanneer weinig actieve leden binnen de afdeling/gewest aanwezig zijn, zullen 

prioriteiten gesteld moeten worden. De prioriteiten hangen af van de 

maatschappelijke en actuele gebeurtenissen in de afdeling/het gewest. 

Het bestuurslid heeft een belangrijke functie binnen de afdeling. Hij/zij kan veel 

betekenen voor de leden van de afdeling en staat veel met hen in contact. Het 

bestuurslid is bereid om zijn kennis te delen met andere deskundigen op het 

vakgebied. Daarnaast zal het bestuurslid veel kennis opdoen door 

samenwerking in werkgroepen. 

Middelburg 

Het bestuur komt 1 maal per maand bijeen rond de keukentafel van een 

bestuurslid.   
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Leergang Lokale Politiek 

Ben je iemand die vindt dat je een deel van je tijd zou kunnen investeren in iets 

wat van groot maatschappelijk belang is voor jezelf en je leefomgeving? Ben je 

geboeid door de grote en snelle ontwikkelingen waar de gemeenten op 

Walcheren voor staan? Maken deze vragen je nieuwsgierig en wil je jezelf wat 

breder oriënteren? 

Doe dan mee aan de tweede Leergang Lokale Politiek die de Partij van de 

Arbeid op Walcheren in 2016 organiseert. Zo kun je snel en zonder 

verplichtingen op een attractieve manier kennismaken met de plaatselijke en 

provinciale politiek. 

In zeven avonden van elk twee uur krijg je, ondersteund door informatie vooraf 

en via een interactieve aanpak, een kijkje in de politieke keukens van 

Middelburg, Vlissingen en Veere. Daar hoort natuurlijk ook kennisoverdracht 

bij over de invloed van het Rijk en de provincie. Daarom geven wij je ook een 

blik achter de schermen van de Provinciale Staten van Zeeland en de Tweede 

Kamer. 

Voor elke bijeenkomst worden aansprekende inleiders uitgenodigd uit zowel 

de landelijke als de regionale politiek. Daarnaast delen de huidige PvdA-

fractieleden in Middelburg, Veere en Vlissingen en (oud) PvdA-wethouders op 

Walcheren hun ervaringen in het politieke bedrijf. 

De leergang wordt gehouden op dinsdagavonden vanaf 19:30 uur. De eerste 

cursusavond is op dinsdag 2 februari 2016 in Middelburg. De volgende data 

zijn: 16 februari, 1 maart, 15 maart, 29 maart, 5 april en 12 april 2016. 

Als bijdrage in de kosten wordt een deelnemersbedrag van € 20 per persoon 

voor de totale leergang gevraagd. Voor studenten en scholieren wordt € 15 in 

rekening gebracht. 

Is je belangstelling gewekt en wil je meedoen? Via 

walcherenpvda@zeelandnet.nl kun je jezelf aanmelden. 
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Programma 

Blok 1: Van Waarde 

Dinsdag 2 februari 2016 

Welkom en uitleg door Robert Trompetter, voorzitter PvdA-afdeling Vlissingen. 

De deelnemers leren elkaar kennen. Presentatie door Pim van Kampen, PvdA-

raadslid Middelburg. De sociaaldemocratie is springlevend. Presentatie door 

Barbara Oomen, dean University College Roosevelt. 

Blok 2: De politiek terug in de lokale politiek 

Dinsdag 16 februari 2015 

Rollen, taken en verhoudingen in de lokale politiek.  

Blok 3: Zeeland en haar Randland dilemma’s 

Dinsdag 1 maart 2016 

Versterking van de stedelijke regio Walcheren. Hoe kan Zeeland deze uitdaging 

oppakken? Presentatie van ontwikkelingsmogelijkheden van drie scenario’s 

door Dick van der Wouw, onderzoeker Scoop. Discussie in drie groepen over 

een afzonderlijk scenario.   

Blok 4: Politiek en de nieuwe media 

Dinsdag 15 maart 2016 

Over onder andere de inzet van sociale media.  

Blok 5: Van beleidsnotitie tot raadsbesluit 

Dinsdag 29 maart 2016 

Wildgroei of bewust beleid in het buitengebied? Chronologisch en inhoudelijk 

verloop van een raadsvoorstel in de gemeente Veere over de wijziging van het 

bestemmingsplan buitengebied om een intensieve veehouderij uit te breiden. 

Onder leiding van Aty Harwijne, voorzitter PvdA Zeeland, en met medewerking 

van: 

- Chris Maas, wethouder PvdA / GroenLinks Veere. 

- Anton van Harpen, lid PvdA-Statenfractie Zeeland. 

- Peter Holtring, fractievoorzitter PvdA Veere. 

Blok 6: De Statenfractie van de PvdA in Zeeland 

Dinsdag 5 april 2016 

Kennismaking en discussie met de PvdA-gedeputeerde en de leden van de  
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Blok 7: Raadsspel 

Dinsdag 12 april 2016 

Uitbreidingsplan 'De Cleene Hooge' in Middelburg. Raadsspel onder leiding van 

Jaap Gelok, burgemeester gemeente Borsele. Afsluiting van de leergang door 

Robert Trompetter. Afsluitend hapje en drankje. 
 

 

 

Deelnemers van de leergang in 2013 doen mee aan het afsluitende raadsspel. 

Vierde van links is de huidige voorzitter van de jonge socialisten: Eric Lameijn. 

Momenteel een van de organisatoren van de leergang. 
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Twaalf vragen aan Tom van Aalst 

 

1. Vertel eens kort wie je bent 

Ik ben Tom van Aalst, 58 jaar, 

en al 39 jaar gelukkig samen 

met mijn vrouw Marij. We 

hebben drie kinderen waar we 

trots op zijn. Alle drie zijn ze 

het huis uit. In 1989 zijn we in 

Middelburg komen wonen: 

een heerlijke en mooie stad, 

inmiddels echt onze stad 

geworden. Sinds 2 jaar ben ik 

fractie-assistent van de PvdA-

Middelburg en 

vertegenwoordig ik mede de 

partij in de raadscommissie 

Ruimte. 

 

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

Ruim 28 jaar ben ik werkzaam geweest in het werkveld van de ruimtelijke 

ordening/ontwikkeling en stedenbouw. Eerst als stedenbouwkundig 

beleidsmedewerker bij de Gemeente Texel en de Provincie Zeeland en de 

laatste 22 jaar als senior projectleider/procesmanager en stedenbouwkundig 

ontwerper en adviseur bij het adviesbureau RBOI (nu Rho-adviseurs). Daarbij 

heb ik altijd gestreefd naar realisering en verbetering van een voor ieder 

aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. De kwaliteit van leven, het 

beleven, het welzijn en daarmee de mens staan voor mij centraal. Ook nu ik 

sinds maart 2014 helaas zonder werk zit blijf ik me hiervoor inzetten.  
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3. Wat vind je leuk aan je werk? 

Werken met veel verschillende mensen en voor mensen. Dit is en blijft boeiend 

en uitdagend. Naast inbreng van jouw eigen kunde moet je vooral ook over de 

“heg van jouw eigen expertise heen kijken”, mensen en belangen verbinden. 

 

4. Wat voor werk zou je doen als je dit werk niet deed? 

Tja, sinds maart 2014 ben ik helaas mijn baan kwijt, en zoek ik een nieuwe 

uitdaging. Het werkveld ruimtelijke ordening/ontwikkeling en stedenbouw blijft 

me nog steeds boeien en trekken.  

Ook wil ik mijn ervaring, kennis en passie delen met en/of overdragen aan 

anderen, bijvoorbeeld in het onderwijs. Op de HZ heb ik enkele gastcolleges 

mogen verzorgen voor studenten Bouwkunde en Pedagogiek. Dit is genieten en 

prikkelend ….  en je leert ook weer van de jongere generatie. Docent in het 

beroepsonderwijs, hartstikke leuk …. 

Daarnaast ook beeldhouwer: in het maken van abstracte en figuratieve stenen 

beelden kan ik mijn creativiteit kwijt. En het is rustgevend/ontspannend werk. 

Sinds het voorjaar exposeer ik tijdens de Kunst & Cultuurroute van Middelburg 

in de Nieuwstraat 33. De reacties op mijn beelden van bezoekers en vooral die 

van kunstenaars zijn zodanig positief dat dit mij motiveert tot verdere 

(professionele) ontwikkeling hierin. 

  

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

Omdat de PvdA een linkse partij opkomend voor alle mensen is en een partij is 

die ook in moeilijke tijden niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. Een 

partij waar ruimte is voor meningsverschillen, discussie, verwacht wordt dat je 

zelf ook nadenkt en niet zo maar klakkeloos iets overneemt of volgt, en dus 

waar opvattingen kunnen worden bijgesteld en afgestemd op actuele 

ontwikkelingen en behoeften. Alleen dan blijf je als partij bij de tijd. Dit ervaar 

ik in de PvdA Middelburg en zo’n partij moet er zijn, wil ik steunen. 
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6. Wanneer ben je extra trots op de PvdA? 

Wanneer het er op aan komt te zien dat er nog steeds idealisten zijn die zich 

met hart en ziel inzetten voor het welzijn van mensen en vooral voor de 

kwetsbaren. De drive en saamhorigheid in niet alleen de fractie maar ook 

tijdens het canvassen met PvdA-ers in de wijken. De gezamenlijk inzet, de wijk 

in naar de mensen toe, het besef te vinden dat in Middelburg iedereen, in elke 

wijk en elk dorp waardevol wordt gevonden hun meningen en zorgen tellen, en 

ook de zwakkeren dezelfde kansen, zorg en aandacht  krijgt als een ander. En 

misstanden worden gesignaleerd en aangepakt. Dan voel ik dat Samen sterk 

echt iets betekent en voel ik het echt dat ik er bij mag zijn en wil zijn.  

 

7. Wie in Middelburg verdient een lintje en waarom? 

Allen die de taak hebben of op zich hebben genomen om de zorg voor sociaal 

zwakkeren en hulpbehoevenden in goede banen te leiden en dat de zorg 

daadwerkelijk terecht komt  bij diegene die dat echt nodig heeft. Een zware 

taak en verantwoordelijke. We moeten hen het vertrouwen geven dat ze het 

goed kunnen en goed doen, dat het gaat lukken.Ze verdienen het.  

 

8. Welk boek heb je laatst gelezen? 

Congo, van David Reijbroek. Dit boek laat een zwarte bladzijde zien van de 

westerse koloniale geschiedenis: een inkzwarte inkijk in de strijd om het 

bestaan.  Het zet ons een spiegel voor, van hoe wij westerlingen om zijn gegaan 

met andere volken. En wat de gevolgen zijn van de westerse uitbuiting en het 

opleggen aan anderen van onze westerse denkbeelden en waarden. Dit laatste 

doen wij westerlingen nog steeds te veel, en we menen zogenaamd  te weten 

wat goed is voor die ander. De gevolgen van dit toch wel arrogante gedrag zijn 

(nog steeds) duidelijk waarneembaar. Het gedrag van het westen is m.i. onder 

andere ook duidelijke medeoorzaak voor de actuele 

vluchtelingenproblematiek. Respect, tolerantie daar hebben wij de mond van 

vol maar worden loze woorden als we als we de ander niet respecteren in hun 

zijn met hun waarden en normen. 
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9. Wat vond je de opmerkelijkste gebeurtenis het afgelopen jaar? 

De vluchtelingenstroom vanuit Afrika en het Middenoosten naar Europa. En 

zeker ook de moedige en daadkrachtige opstelling van Angela Merkel:  een 

voorbeeld dat navolging verdient.  

 

10. Waaraan of aan wie heb je je de afgelopen tijd geërgerd? 

Ik heb me ontzettend verbaasd en geërgerd aan de negatieve en vaak 

haatdragende reacties ten aanzien van anders denkenden / anders gelovigen. 

Vooral wanneer deze door politici en religieuzen worden geuit. Bijvoorbeeld 

het Onchristelijke gedrag en betoog op 21 september van de CU en SGP in de 

raadscie Ruimte tegen de (proef sinds begin september van de) Middelburgse 

Yildirum Beyazit Moskee om vanaf de minaret de gelovigen elke vrijdag met de 

Azan op te roepen tot gebed.  

 

11. Waarvan werd je de afgelopen tijd blij? 

Blij wordt ik telkens als ik zie dat mijn kinderen het getroffen hebben met en 

gelukkig zijn met hun partners, die allen uit een warm nest komen en kansen 

krijgen. Dat wens je iedereen toe.    

 

12. Welk PvdA-lid zou jij in het volgende nummer van Rode Jet willen leren 

kennen?  

Goh dat zijn er zoveel. Ik zou het vooral leuk vinden zijn als een jonge PvdA-lid 

en een oudere PvdA-er samen elkaar bevragen. Bijvoorbeeld een “dialoog” 

tussen de voorzitter van de Jonge Socialisten Zeeland Eric Lameijn en oud 

Wethouder Peter Brakman. 
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Kopij Paste 

Door Jeroen Louws 

Géén onderwerp de afgelopen maanden dat zo veel media-aandacht krijgt 

deze maanden als het vluchtelingenvraagstuk. Deze Kopij paste is daarom 

gewijd aan de berichtgeving over dit probleem. Wat valt op in de wijze 

waarop kranten, tijdschriften, televisie en digitale media hierover berichten? 

 

Vrij Nederland berichtte 1 september opeens: ‘Waarom ‘Bild’ nu vóór 

vluchtelingen is’. Waar de Duitse tegenhanger van de Telegraaf een jaar terug 

nog uitgebreid schreef over criminele buitenlanders en bijstandtrekkende 

vluchtelingen, waaide de wind nu ineen anders en kopte het eind augustus in 

chocoladeletters ‘Waarheden over vluchtelingen: banen, criminaliteit, geld’ om 

vervolgens in een groot verhaal de toen nog geschetste mythes te ontkrachten. 

Nee, ze pakken onze banen niet af. En nee, ze zijn ook niet crimineel.In de 

analyse over wat er gebeurde concludeert de Duitse journalist Jan Rübel dat de 

krant meelift op het sentiment van de crisis en om die reden zijn standpunt 

wijzigde. Tegelijkertijd zegt hij dat we voor dit moment blij moeten zijn met ‘de 

hashtags en benefietconcerten’. De betrokkenheid van de krant kan zomaar 
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weer omslaan. 

 

Vrijdag 4 september jl. reageert de Telegraaf in zijn hoofdredactioneel 

commentaar op de beweringen dat het dagblad in navolging van Bild ook het 

standpunt heeft gewijzigd. ‘Feit is dat De Telegraaf al jaren koersvast is op dit 

beladen dossier. Wie huis en haard heeft moeten verlaten door geweld, oorlog 

of vervolging mag rekenen op een veilige plek; wie louter op zoek is naar een 

beter bestaan, moet de deur worden gewezen. Een streng maar rechtvaardig 

asielbeleid, dus, zoals geformuleerd door opeenvolgende kabinetten. ’Feit is 

echter ook dat de krant een week eerder nog twee pagina’s vulde over de 

‘enorme last’ die asielzoekers zouden veroorzaken. Voor het leed van 

vluchtelingen is dan geen enkele aandacht en de krant heeft het in het 

stemmingmakende artikel eigenlijk alleen over Oost-Europeanen. 

De NPO-uitzending ‘De Grens Bereikt’ presenteert kort daarna cijfers die 

duiden dat Nederlanders positiever over vluchtelingen zouden zijn. De houding 

tegenover het toelaten van oorlogsvluchtelingen in Nederland is sinds juni iets 

positiever geworden: van 57% in juni naar 61 procent dan. De veranderde 

stemming komt volgens de deelnemers vooral door beeldvorming in de media. 

De mediaberichtgeving heeft de ellende van de vluchtelingen beter zichtbaar 

gemaakt en hen een gezicht gegeven. Er zijn ook zorgen: een groot deel van de 

deelnemers denkt dat de komst van vluchtelingen een negatieve invloed op de 

Nederlandse samenleving zal hebben. 

Een paar weken later snijdt een lezer op de opiniepagina van de Telegraaf 24 

september de kwestie opnieuw aan in een berichtje waarin hij opmerkt dat ‘we 

worden voorgelogen door de tv’ over deze kwestie. ‘Op tv zien we zielige 

filmpjes voorbijkomen over vluchtelingen. De kritische worden op tv en 

internet stelselmatig geweerd’, aldus een schrijver. ‘Op tv-beelden zie je 

vrouwen en kinderen terwijl 75% van de vluchtelingen man is.’ De schrijver ging 

nog verder door programmamakers te verwijten van voorstanders 

hoogopgeleiden uit te nodigen en bij de tegenstanders de schreeuwers uit 

volksbuurten. Die kunnen makkelijk worden weggezet inde extreme hoek. 
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Daar tegenover staan de gemakkelijk scorende termen als ‘tsunami van 

asielzoekers’ en ‘aanzuigende werking’ waarmee tegenstanders de 

problematiek tot onaanvaardbare proporties proberen op te blazen. In deze 

rubriek heb ik al eens anders een lans gebroken voor ‘factcheckers’ want 

waarover hebben we het nu precies? Een kenmerkend voorbeeld las ik wel 

begin oktober in de PZC. In een rubriekje wordt een aantal mensen gevraagd te 

reageren op een aantal vragen over vluchtelingenprobleem en daarbij reageert 

een jongedame op de vraag of ze weet welk aantal vluchtelingen het betreft 

met ‘Eén miljoen? Twee?’ Van de vier zitten de meesten niet erg in de goede 

richting. Het geeft aan hoever beelden en feiten soms van elkaar staan. 

Websites als die van vluchtelingenwerk en het CBS geven overigens prima 

antwoord op beweringen als dat ze alleen maar naar Noordwest-Europa komen 

en dat Nederland één groot AZC wordt. Helaas heb ik als raadslid inmiddels wel 

geleerd dat een discussie niet alleen ‘gewonnen’ wordt op basis van de meeste 

goede argumenten. 

Diederik Samson heeft zich dat laatste misschien wel ter harte genomen. In een 

Kamerdebat over de Europese top over het onderwerp deed hij een treffende 

oproep om recht te doen aan de werkelijkheid. ‘Wie de afgelopen tijd 

Nederland louter via de televisie en kranten bekeek, kreeg de indruk van een 

diep verdeeld land, waar bewoners en politici met scherpe meningsverschillen 

recht tegenover elkaar staan. Een land waar we in een tijd dat de nood hoog is, 

er niet samen uit komen. We zagen mensen die met knuffelberen en 

kindertekeningen de vluchtelingen welkom heetten, maar ook de man die in 

blinde woede zijn camper op de weg zette om de bus met vluchtelingen te 

blokkeren. Maar wie verder keek zag iets anders. Wie verder keek, zag de 

mevrouw met kindertekeningen die toegeeft eigenlijk ook heel bang geweest 

te zijn en de man die laat op de avond acuut zijn camper van de weg haalt om 

de bus door te laten als-ie hoort dat er veel kinderen in zitten. Wie goed keek 

en luisterde zag de werkelijkheid van de worsteling die in ons allen woedt. 

Enerzijds de wens en het plichtsgevoel om mensen die op de vlucht zijn bij te 

staan en tegelijk de groeiende zorg over de aantallen.’ Zonder pretenties of 

claims op het eigen gelijk op zoek naar de best mogelijke manier om om te 

gaan met de opdracht waarvoor de stroom vluchtelingen ons stelt.
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De JS is één jaar! 

Door Eric Lameijn 

 

Afgelopen 11 september vierden de Zeeuwse Jonge Socialisten hun eerste 

verjaardag in stijl: boven café ’t Fust in Middelburg werd tijdens een gezellig 

samenzijn het afgelopen jaar besproken en een nieuw bestuur gekozen. Een 

kleed hing losjes over de dartborden, en vormde zo een scherm waarop 

presentaties van de gasten werden geprojecteerd. We waren vereerd ons 

nieuwe Zeeuwse Kamerlid Joyce Vermue en fractievoorzitter van de PvdA in de 

Provinciale Staten, Anita Pijpelink, in ons midden te hebben. Zij vertelden over 

hun werkzaamheden, hun passie en hun plannen voor de komende jaren. De 

jongeren hebben vooral Joyce van talloze ‘instructies’ voorzien, die ze mee gaat 

nemen naar Den Haag. 

Wisselingen bestuur 

Voor ons als bestuur was het ook een moment van terugkijken en afscheid 

nemen. Anouk Daams trad terug als secretaris en in Ismail Laghmiri en Lisanne 

Kampsteegh Smits verloren we twee enthousiaste algemeen bestuursleden. 
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Het nieuwe bestuur bestaat uit penningmeester Amanda van Hertum, 

secretaris Tom Lievense en voorzitter Eric Lameijn. Het compacte team is klaar 

voor het nieuwe jaar, en zit vol ideeën voor activiteiten en maatschappelijke 

betrokkenheid. 

Hoogtepunten 

Het afgelopen bestuursjaar was er één met vooral veel hoogtepunten, zoals de 

vele activiteiten door en voor JS-jongeren, de invloed van de JS op het 

verkiezingsprogramma, de grote inzet tijdens de campagne en de verkiezing 

van een JS’er in de Provinciale Staten. Het meest trots zijn we op het feit dat 

we uit een groep jongeren, die elkaar niet of nauwelijks kenden, een groep 

vrienden hebben gevormd. De JS staat ook voor gezelligheid en een sterk 

saamhorigheidsgevoel. 

Voetbaltoernooi 

Toch was er ook één dieptepunt: het gecancelde voetbaltoernooi, 

georganiseerd voor AZC-kinderen in Goes. Vanwege een tekort aan vrijwilligers 

kon dit geweldige initiatief helaas niet doorgaan. Nu de vluchtelingencrisis 

meer dan ooit onze inzet vraagt, bestaat er geen twijfel over, dat de JS dit jaar 

geregeld aandacht aan de situatie gaat besteden. En een potje voetbal gaat er 

van komen – en jullie zijn bij deze alvast allemaal uitgenodigd. 
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Het venijn zit hem in het begin en in de staart 

Voorzitter Bob van Schuylenburch liet zich op de ledenvergadering van 30 

november van een onbekende kant zien: hij voerde een sketch op terwijl hij 

in een Sinterklaas veranderde. Dit was zijn toespraak. 

 

Het venijn zit hem in het begin en 

in de staart. 

2015. algemeen beschouwend 

kunnen we stellen dat dit een jaar 

is waarin we besloten niet bang te 

zijn. 

Niet bang zijn en vol vertrouwen in 

samen leven. 

Parijs was nog nooit zo dichtbij, 

geografisch gezien. 

Syrië is nog nooit zo dichtbij 

geweest. Het ongelooflijk 

langdurend lang wachten op 

oplossingen. Vluchten voor geweld. 

Achterlaten van huis en haard. Met 

kinderen een hachelijke reis ondernemen, naar vrede en veiligheid. 

Hetgeen wat gebeurde in een raadszaal waar zo openlijk haat wordt 

gescandeerd. Ik zal daar nooit mezelf erbij zal bij neerleggen. Dit roept 

om een reactie.  

De woorden die Voltaire zijn toegeschreven: ik ben het hartgrondig 

oneens met wat u zegt, maar ik ben bereid te sterven opdat u dat mag 

zeggen. Ik sta daar achter. Het is die vrijheid in Nederland waar ik voor 

sta. Uit uw kritiek op alles en iedereen. Maar sta altijd open voor een 

weerwoord. En als het ff kan een beetje respectvol uiten he. 

In dit licht is onze situatie in Middelburg natuurlijk rooskleurig. 

Maar moeten we daar genoegen mee nemen. 

Natuurlijk niet. Er is nog zoveel te doen. 
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Woningen moeten er worden gebouwd. Betaalbaar, leeftijdsbestendig en 

sociaal. 

We moeten aan het werk. Werk moeten we creëren, mogelijk maken en 

eerlijk laten zijn. 

Kansen. We zijn nu in een moment dat niet iedereen gelijke kansen heeft. 

Werkgevers domineren de markt, scholen zijn moeilijk bereikbaar en nog 

altijd niet passend, laat staan inclusief.  

In Zeeland moeten we oppassen dat we niet verschralen door KRIMP!. Ik 

geloof er niet in om iets niet uit te spreken.  

Ken uw Harry Potters, hij die niet genoemd mag worden! Door niet zijn 

naam uit te spreken was hij niet minder gevaarlijk. 

En Wij? Wij als PvdA? Staan we er goed voor? 

Volgens Maurice de Hond niet.  

Maar kijk ik naar mezelf dan denk ik juist van wel. Welke partij werkt 

voortdurend en keihard? Welke partij steekt de nek uit in coalities? Welke 

partij gaat de uitdaging aan om de samenleving te veranderen? Juist dat 

zijn wij! 

Ja het duurt lang. Ja het is niet gemakkelijk? 

Maar was voortsudderen een oplossing? Nee. Onhoudbaar. Dan hoef je 

alleen maar naar de gemeentelijke begroting te bekijken. 

Wat vraag ik u voor 2016? 

Ik denk terug aan de tijd van Wiegel en den Uyl. Een tijd van oliecrises, 

bizarre plannen om een bedrijven terrein te bouwen bij Amsterdam, 

grondpolitiek en treinkaping,  

Die tijd was ook niet gemakkelijk voor de PVDA. Maar we namen stelling. 

En we waren kritisch binnen de partij. Toch zien we Den Uyl als een groot 

sociaaldemocraat. En die schuilt ook in U. In 2016 hervinden we De Den 

Uyl in ons. Nog duidelijker dan voorheen nemen we stelling als 

sociaaldemocraat. We staan voor Van waarde: solidariteit: Arbeid, 

Binding, verheffing, zeggenschap en bestaanszekerheid. 

En als dan een Wiegel opstaat en zegt Sinterklaas bestaat, daar zit hij. 

Dan antwoorden we: zeker. Sinterklaas die arbeid geeft, Die voor binding 
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zorgt, Verheffing nastreeft, zeggenschap bewaakt en bestaanszekerheid 

biedt.  

Wat dit kost? 

Bloed, zweet en tranen. En dat is een klein offer voor wat we willen 

bereiken.  

Dus ja sinterklaas bestaat en hij zit bij de PvdA in Middelburg! 

Bij ons is Sinterklaas geen man, maar een vrouw. Niet een vrouw, maar 

een groep vrouwen.  

Waar PvdA Middelburg het verschil in gaat maken is de invloed van 

vrouwen.  

Te lang en te vaak staan vrouwen aan de zijlijn.  

Ik realiseerde me dat we het in Middelburg goed doen. Toen Hans 

Spekman in het Palet zat aan tafel. Er zaten 3 mannen aan tafel de 

overige 11 waren vrouw. En niet omdat ze vrouw waren, maar omdat ze 

goed zijn.  

Als we ergens trots op mogen zijn, zijn het de vrouwen in de PvdA 

Middelburg.  

Het is een schande dat ik dit moet uitspreken zo vanzelfsprekend zou het 

moeten zijn. Maar Nee. Hier is nog een hele grote slag te slaan.  

Het vertrouwen van vrouwen in de politiek vergoten. Het 

toekomstperspectief van vrouwen verstevigen en vergroten. We kunnen 

het niveau van onze welvaart en samenleving aflezen aan hoe goed het 

gaat met de vrouwen.  

Dus we stellen: ja Sinterklaas bestaat en het is een vrouw en komt uit 

Middelburg! 
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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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