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Van het bestuur 

 

Kort voor het begin van het zomerreces en de 

zomervakantie kreeg ik de eer om tot uw 

voorzitter te worden verkozen, als opvolger van 

de bevlogen Bob van Schuylenburch. Mijn naam is 

Eric Lameijn, ik ben 24 jaar jong en docent 

geschiedenis aan een Middelburgse middelbare 

school. Daarnaast ben ik al jaren vrijwilliger bij de Voedselbank en de 

wijkvereniging, en geef ik ook mijn politiek enthousiasme en een sociaal leven 

zoveel mogelijk een plaats. Mede omdat zo kort na de laatste ALV het politieke 

leven tot stilstand is gekomen, heb ik zeker nog niet alle actieve en 

enthousiaste leden van deze mooie afdeling mogen ontmoeten – maar ik hoop 

dat dit snel zal veranderen. 

Want niet alleen hebben we binnenkort een nieuwe ALV (zie verderop), ook 

gaan we samen een aantal spannende jaren tegemoet. Met in 2017 

verkiezingen voor de Tweede Kamer, gevolg door Gemeenteraadsverkiezingen 

in 2018. En dat in een tijd waarin de economie de eerste stappen richting groei 

zet en de werkloosheid over zijn hoogtepunt heen is. Maar ook in een tijd 

waarin vertrouwen in de politiek als geheel op een dieptepunt staat, velen de 

ogen en oren sluiten voor feiten en de onderbuik een belangrijke politieke 

adviseur is geworden. Het zullen ongetwijfeld geen makkelijke campagnes 

worden – maar is dat op zichzelf iets negatiefs?  

Een zware campagne houdt ons ook scherp, zorgt ervoor dat we als partij goed 

moeten nadenken over wat we eigenlijk willen en wat onze visie voor 

Nederland is. Dat doel, en de campagne, zijn beiden nog ver van ons 

verwijderd, maar komen wel snel dichtbij. Ik hoop u dan ook snel te mogen 

ontmoeten: om het te hebben over de afdeling, de partij, onze boodschap en 

onze toekomst. Want dat we die hebben staat wat mij betreft buiten kijf.  

Tot snel, 

Eric Lameijn, voorzitter, PvdA Middelburg 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 20 oktober 2016 

 

Beste partijgenoten,                                                         

Na de vooraankondiging per mail van 29 september nodigen wij jullie van harte 

uit voor onze algemene ledenvergadering. 

Deze wordt gehouden donderdag 20 oktober 2016, vanaf 20.00 uur in de 

mediatheek van wijkcentrum Palet, J. van Reigersbergstraat 64, Middelburg. 

We willen tijdens deze ALV zoveel mogelijk tijd besteden aan een inhoudelijke 

politieke discussie over de inzet van de PvdA op zowel nationaal als lokaal 

niveau. Statutair moet de afdeling echter ook enkele bestuurlijke zaken 

afhandelen. Dat willen we, met jullie instemming, zo kort mogelijk doen: 15 – 

30 minuten. 

Dat leidt tot de volgende agenda. 

A) Bestuurlijke zaken. 

1. Opening 

2. Vaststelling zeer kort verslag ALV van 13 april 2016. (hierna opgenomen) 

3. Vaststelling concept begroting 2016 van de afdeling. Wordt ter vergadering 

uitgereikt. 

4. Bestuursverkiezing. 

In ons beleidsplan hebben we vastgelegd periodiek weer bestuursverkiezingen 

te houden. Dit jaar is Bob van Schuylenburch, die per 2017 aftredend zou zijn, 

in verband met zijn benoeming tot voorzitter van het gewest al afgetreden en 

op 13 april opgevolgd door Eric Lameijn. Verder is Marleen de Voogd 

afgetreden omdat ze haar werk bij de gemeente Middelburg niet verenigbaar 

vond met haar  functie als penningmeester van de afdeling. Die functie heeft 

Nellie de Bont op zich genomen. De afdeling wordt voorgesteld daar alsnog 

mee in te stemmen. Tot slot is Henk van Bruggen per 2017 aftredend. Als er 

een jongere partijgenoot beschikbaar is voor het afdelingsbestuur maakt hij 

daar graag plaats voor. Als die niet gevonden wordt stellen wij voor Henk voor 

een nieuwe periode van 4 jaar te herbenoemen. Het bestuur zou graag 1 of 2 

nieuwe leden, gezien de huidige samenstelling bij voorkeur jongere vrouwen, 

verwelkomen. Wie interesse heeft of iemand voor wil dragen vragen we dat 

aan ons te melden. Dat kan zo nodig nog tijdens de vergadering. 
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5. Voorbereiding opzet Gemeenteraadsverkiezing 2018. 

Volgens het landelijke tijdschema moet de afdeling nu al enkele 

principebesluiten nemen. Omdat de opzet voor de gemeenteraadsverkiezing 

2014, dankzij de inzet van veel partijgenoten, goed verlopen is, stelt het 

afdelingsbestuur voor die opzet weer toe te passen en te besluiten 

    a) met een PvdA-lijst uit te komen. Wel zo mogelijk een lijstverbinding aan te 

gaan met GL en SP (als die dat anders dan in 2014 in 2018 wel wil doen). 

    b) het concept verkiezingsprogramma op te laten stellen door een 

onafhankelijke commissie, die daarvoor een breed draagvlak zoekt. 

    c) een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie een voorstel voor een lijst 

en –volgorde op te laten stellen. 

    d) de lijsttrekker onderdeel van dat advies te doen zijn en dus geen aparte 

lijsttrekkersverkiezing teorganiseren. Afgezien van de vraag of daar wel 

kandidaten voor beschikbaar zouden zijn, lijkt ons zo’n debat op lokaal niveau 

te veeleisend en ook geen duidelijke meerwaarde te hebben. 

   e) het bestuur te machtigen om op basis van voorgaande besluiten een 

dreaaiboek GV 2018 op te stellen en uit te voeren.  

6. Rondvraag 

7. Sluiting formele deel 

B) Inhoudelijke discussie. 

In de vooraankondiging voor de ALV hebben we aangegeven waarover we 

inhoudelijk met elkaar in discussie zouden willen gaan.  Omdat niet alle leden 

over email beschikken herhalen we dat voorstel. 

Hebben jullie ook het gevoel dat we maatschappelijk en politiek in een 

merkwaardige, dubbelzinnige periode leven? Nederland behoort op vele 

welvaartslijstjes tot de top in de wereld, maar ons collectief welbevinden en 

vooral toekomstverwachting lijkt daar haaks op te staan. Hoe komt dat en wat 

valt daar door de PvdA op nationaal en lokaal niveau aan te doen?  Wat was 

onze inzet de laatste vier respectievelijk twee jaar?  Wat wisten we op beide 

niveaus voor de samenleving te realiseren, wat lukte, wat niet en waarom niet? 

Waarom kan onze inzet, gelet op de peilingen, niet op voldoende her- en 

erkenning bij de kiezers/burgers rekenen? Wat zouden we, vanuit onze 

sociaaldemocratische overtuiging moeten en kunnen doen om beter aan te 

sluiten op de verlangens en verwachtingen van de verschillende groepen 
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kiezers? Wat betekent dat voor het komende landelijke 

verkiezingsprogramma’s, de lijsttrekker, de lijst, de campagne en de 

verhouding met onze lokale inzet?  

Als inleiding op de discussie hierover zullen onze vertegenwoordigers een korte 

toelichting en aanzet geven.  

Ons Tweede Kamerlid Albert de Vries over wat wel en wat niet met het VVD-

PvdA kabinet lukte; de invloed en herkenbaarheid daarbij van de fractie en zijn 

eigen inbreng. 

Onze wethouder Saskia Szarafinski zal ingaan op de uitdaging, de resultaten en 

problemen van de decentralisatie van welzijnsvoorzieningen (van thuiszorg tot 

jeugdzorg) uit haar portefeuille. 

En onze fractievoorzitter Peter de Doelder zal de bijdrage van de raadsfractie 

en de gepolariseerde verhoudingen in de raad kort belichten. 

Na deze introducties willen we met elkaar in discussie over de hierboven 

vermelde vragen. 

Wat kort door de bocht samengevat: heeft een sociaaldemocratische inzet, 

nationaal en lokaal, als vertolkt door de PvdA, nog een zinvolle, eigenstandige 

toekomst? 

Als u de hiervoor geformuleerde prangende vragen herkent en daarover met 

elkaar en onze volksvertegenwoordigers in discussie wilt gaan, mag u de 

aanstaande ALV niet missen! 

En neem mensen uit uw omgeving, ook niet partijleden, die ook graag hun 

zegje over deze vragen willen doen, mee naar de bijeenkomst. 

We hopen op een goede opkomst en een stevige inhoudelijke discussie. 

 

Met hartelijke groeten, namens het afdelingsbestuur, 

Eric Lameijn (voorzitter) en Jan Janse (secretaris). 
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Zeer kort verslag ALV PvdA afdeling Middelburg op 13 april 2016 

Verslag door Jan Janse (Secretaris) 

Aanwezig: 17 leden. Afwezig met kennisgeving: 3 leden. 

1) Na de opening door Bob v S. (voor ’t laatst als voorzitter) worden de agenda 

en het kort verslag van de ALV van 30.11.2015 conform vastgesteld. 

2) Kees Meijler wordt geprezen en van harte bedankt voor zijn 2 boekjes over 

de geschiedenis van de sociaaldemocratie landelijk en lokaal. Die zullen door de 

afdeling met aanbiedingsbrief als 1 mei presentje voor het 70-jarige bestaan 

van de PvdA aan de leden worden aangeboden. 

3) De jaarrekening 2015, opgesteld door vertrekkend penningmeester Marleen 

de Voogd en nieuwe penningmeester Nellie de Bont –waarvoor ze bedankt 

worden- is door de kascontrolecommissie in orde bevonden. Maar tot onze 

ergernis door het partijkantoor, wegens vermeende strijdigheid met 

boekingsregels, nog niet goedgekeurd. De afdeling stemt er niettemin mee in. 

Als nieuwe leden van de kascontrolecommissie benoemt de afdeling Aty 

Harwijne en Marleen de Voogd. 

4) Bob v S. neemt, wegens zijn benoeming als voorzitter van het gewest 

Zeeland, afscheid als afdelingsvoorzitter.  Hij dankt voor “het thuisgevoel en de 

inzet van de afdeling(sleden)” en wordt op zijn beurt van harte bedankt voor 

zijn tomeloze inzet de afgelopen vier jaar door Henk v B., die als waarnemend 

voorzitter de bijeenkomst verder voorzit. Als nieuwe voorzitter wordt unaniem 

Eric Lameijn gekozen en veel succes gewenst. Aty H. wordt hartelijk bedankt 

voor haar gewestelijk voorzitterschap.  

5) Kees Meijler brengt verslag uit van de activiteiten van de scoutingscommissie 

die volgens Aty landelijk als goede en navolgenswaardige inzet gezien wordt. 

6) Jeroen Louws rapporteert over heftige raadsvergaderingen, waarvan vorm 

en inhoud door gepolariseerde verhoudingen veel discussie en irritatie 

oproepen. 

7) Na de pauze wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de 

gedecentraliseerde zorg in Middelburg met bijdragen van raadslid Pim v. K. en 

wethouder Saskia S., die als wethouder die zorg in haar portefeuille heeft.  

8) Henk v B. sluit, even na 22.00 u, de bijeenkomst en dankt voor ieders 

bijdrage.
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Uit de fractie 

Véél geblaat, weinig wol 

Door Jeroen Louws 

Het zomerreces zit er op en het politieke jaar is al weer vol aan de gang.  

Alhoewel. De raadsvergadering op 26 september startte rustig, want heel 

veel echt heikele punten waren er nog niet op de agenda terug te vinden. De 

agenda werd echter door een fikse hoeveelheid moties vreemd én het 

afscheid van D66-raadslid Anje Bareman echter toch weer lang genoeg. 

Gediscussieerd werd er maandagavond 26 september vooral over enkele 

interne sturingsvraagstukken én sociale woningbouw. In het eerste geval betrof 

het raadsvoorstellen ‘Verbonden partijen’ én ‘Reglement van orde’ waarin 

zaken aan de orde waren die voor een willekeurige bezoeker op de publieke 

tribune vermoedelijk niet tot veel herkenning hebben geleid. Mijn 

eindconclusie is dat de ongeveer zes duizend euro die nodig is om een eerdere 

bezuinigingsmaatregel te verzachten de discussie niet waard was. Stoppen met 

woordelijke verslaglegging van raadsvergaderingen en kiezen voor 

geluidsopnames vonden wij al niet zo handig. Snel verder met iets betere 

toegankelijke geluidsopnamen en er niet meer over lullen. 

De notie verbonden partijen werd ook eensgezind geaccepteerd al ging het 

gesprek hier dankzij een amendement van D66/CDA/GL en LPM nog te lang 

over de vraag of het nu wel zo verstandig is om voortaan ‘als regel’ geen 

nieuwe Gemeenschappelijke Regelingen meer aan te gaan én om vanuit 

Middelburg voorlopig zonder steun vanuit Veere al te streven naar een 

gezamenlijke commissievergadering met een meer dan alleen informerend 

karakter. De PvdA had sterke twijfel over beide zaken al wordt het belang van 

versterking van de Walcherse commissie ondersteund. Een raadsmeerderheid 

vond in beide gevallen van wel, dus wij zullen in gesprek met onze Veerse 

collega-fractie binnenkort gaan kijken of we die mee kunnen krijgen in de 

gedachten over de Walcherse commissie. 
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Sociale woningbouw 

Wél een politieke discussie over de ambities tot sociale woningbouw in 

Middelburg. Zowel bij het raadsvoorstel ‘Bod Woongoed en 

woningbouwvereniging Arnemuiden’ als dat van ‘Veerse Poort Fase V’ 

verschilden de meningen. De oproep van de PvdA aan het college om een 

duidelijke afweging te maken tussen verduurzamen of vernieuwbouwen van 

woningen zodat de woningbouwverenigingen een duidelijke richting hebben 

om hun opgave te realiseren, haalde het (nog) niet. Vanwege het ontbreken 

van SP-raadslid Inge Tupanwal staakten bij 14-14 de stemmen zodat het 

voorstel volgende keer terugkomt. Geeft Mehmet de tijd om bij de SP, GL, LPM, 

D66 en CU (zij stemden tegen) extra steun te verkrijgen en nog eens uit te 

leggen waarom het niet verstandig is te wachten op de invulling die Woongoed 

hier nu mogelijk aan geeft. 

In het plan dat voor de locatie sporthal/atletiekbaan Nassaulaan – in de 

planvorming Veerse Poort Fase V geheten – werd door drie partijen gepoogd 

om alsnog sociale woningbouw aan het plan toe te voegen. De pogingen van 

SP/GroenLinks als de PvdA om het voorstel te amenderen haalden het beiden 

niet. CU ging nog wel mee in het PvdA-voorstel, maar meer dan 11 stemmen 

wist het idee niet te halen. Volgens wethouder Dekker omdat Woongoed te 

laat was en er reeds afspraken zijn gemaakt met ontwikkelaar Stevast. Volgens 

ons hadden de wensen van Woongoed daarin nog best worden meegenomen. 

Naast de lijst moties werd er nog gebakkeleid over de financiële ondersteuning 

van Middelburg 800 jaar. Naast de 2,5 ton die daarvoor al beschikbaar is 

gesteld, vroeg het College de raad nu om nog een garantstelling van 50.000 

euro. Omdat een deel van de raad het op het oorspronkelijke bedrag wilde 

houden maar een ander deel de garantstelling tot een ton wilde verhogen 

(amendement LPM en VVD) zorgde de verdeeldheid ervoor dat het 

raadsvoorstel het gewoon haalde. 

Moties 

Door tijdgebrek lukte het vervolgens niet om alle moties nog te behandelen. 

Met felle bewoordingen nam de volledige raad afstand van het onhebbelijke 

plan van de LPM om een inventarisatie met mogelijke locaties voor een 
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eventueel tweede AZC openbaar te maken. Ook de rest van de oppositie kon 

niet volgen waarom in dit geval ‘transparantie’ voorrang zou moeten krijgen. 

“Populisme.” “Onnodig rumoer.” “Slechts een ambtelijke werklijst.” “Als we dat 

doen gaat het donderen en bliksemen.” “Dat is slechts op zijn plaats als er echt 

tot de komst van een tweede AZC zou moeten worden besloten.” 

De PvdA-motie ‘Parelplein’ die in grote meerderheid (alleen LPM, D66 en SP 

tegen) werd aangenomen, doorbrak de dreigende impasse over de 

herinrichting van het Parelplein in de Edelstenenbuurt. De oproep om het 

initiatief tot een speelplek te ondersteunen en de overkapping weg te halen en 

later ergens anders te plaatsen verkreeg de voorkeur boven een nieuw 

onderzoek. 

Haantjes 

De raadsvergadering verliep door de inhoud dit maal in een vrolijke sfeer. Een 

motie verrommeling van de LPM zorgde voor de nodige hilariteit omdat de 

strekking “eveneens een rommeltje was” en dit “weer een typische LPM-motie 

was omdat de dekking ontbrak”. Daar leverde Anje Bareman tot slot met haar 

afscheidsspeech nog een leuke bijdrage aan door de haantjes in de raad en in 

haar fractie nog één keer van repliek te dienen. Gevolg was wel dat drie moties 

waaronder de PvdA-motie over monumentenonderhoud een maand werden 

doorgeschoven… 
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Fractieweekend 

Door Jeroen Louws 

De fractie trapte zoals de afgelopen jaren gebruikelijk het politieke seizoen af in 

een wat ontspannen setting. Op camping Pitteperk werd niet alleen gewerkt 

aan de fractieband én gebarbecued, maar stonden ook enkele meer 

inhoudelijke programmaonderdelen 

gepland. ’s Middags werd kort de 

fractievergadering gehouden, waarbij na elk 

agendapunt ook nog eens de 

vergaderdiscipline werd besproken. Nuttig! 

Of het onderdeel ‘wandeling Cleene Hooge’ 

daarna een inhoudelijk onderdeel of tot het 

bijprogramma hoorde, kun je discussiëren. 

Pim’s tweet toonde in ieder geval aan dat 

het onderwerp politiek nog steeds zeer 

beladen is.  

 

 

 

 

Beladen thema’s kwamen na het avondeten ook weer voorbij in het 

dilemmaspel. Na een korte nacht werd na een gezamenlijk ontbijt gesproken 

over de wijze waarop de fractie het komende jaar ‘permanente campagne’ zal 

gaan voeren. Zichtbaarheid blijft van groot belang! Om die reden werd 

afgesloten op de burendag in de Stromenwijk waarbij de fractie onder meer 

het AZC, de buurttuin en het Getij bezocht.  
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Belangrijke contacten:  

Contact met Wethouder: Saskia Szarafinski 

Telefoon: 0118 - 675430 

E-mail: benw@middelburg.nl 

 

Contact met het bestuur: Eric Lameijn  

elameijn@live.nl 

Tel: 06 20 29 23 90 (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 

 

Rekeningnummer van de PvdA Middelburg bij de Rabobank, nummer 

NL20RABO 0151225702. 

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