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Uit het Bestuur

Rode Jet en PvdA 2.0
Voor u ligt een gloednieuwe Rode
Jet. In een eerdere Jet en op de ALV
heb ik u al geïnformeerd over onze
plannen met ons partijblad – en hier
ziet u het resultaat. Ik ben erg trots
op het eindresultaat, en ik hoop dat
u dat met mij deelt. Het heeft even
geduurd, zeker ook met een campagne voor de Tweede Kamer die
ook veel tijd in beslag heeft genomen, maar dan hebben we ook wat!
De Rode Jet, 2.0.

– thuis met een poster voor het
raam of in de wijk met een stapel
flyers in de arm: we hebben ook nu
weer samen een goede campagne
neergezet. Het is jammer dat dit niet
heeft geholpen bij het verkiezen van
onze twee Zeeuwse Kamerleden,
Albert de Vries en Joyce Vermue.
Ik wil hierbij beiden bedanken voor
de jaren van inzet in Den Haag.
Helaas zien we de komende periode
waarschijnlijk geen Zeeuwen voor de
PvdA in de Kamer – een gemis voor
het land.

Elke wolk een zilveren randje
Ik noemde al even de Tweede
Kamerverkiezingen van maart 2017:
een haast nachtmerrieachtig resultaat, maar een mooie periode waarin weer vele vrijwilligers zich hebben
ingezet. Op de Markt met de fractie

De Hersenkraker
Dan bekruipt mij de vraag: hoe nu
verder? Helaas heb ik geen antwoord paraat – was het maar zo
eenvoudig. Een combinatie van
vasthouden aan onze idealen en
juist ook verandering om onze

Beste leden,

achterban niet in de steek te laten.
De hersenkraker voor de komende
maanden… Niet eenvoudig, wel
belangrijk – want in maart 2018
gaan we weer naar de stembus, voor
de gemeenteraad welteverstaan. En
als ik dan zie hoe ontzettend hard
onze lokale fractie werkt – en hoe zij
ervoor zorgen dat deze soms lastige
tijd voor iedereen dragelijker wordt,
dan weet ik zeker: dit is mijn partij
en we gaan ervoor. Doet u met mij
mee? l

Eric Lameijn,
voorzitter

Saskia Schrijft - door de Wethouder

Kastjes en Muren?
Afgelopen weken stonden in het teken van Porthos. Ik schrijf dit stuk in
het paasweekend en dinsdag zal de
raad een besluit nemen over de toekomst van ons gezamenlijke loket op
Walcheren. Als u dit leest dan weten
we de afloop van de discussie!
De vraag is, leveren we onze
inwoners over aan de marktwerking
van aanbieders zonder tussenkomst
van de gemeente of zorgen we voor
samenhang in de ondersteuning
en voor samenwerking als de
veiligheid van kinderen en gezinnen
in het geding is. Sommige partijen
geloven dat zorgaanbieders alleen
maar in het belang van de klant
werken, maar laten we elkaar niet
voor de gek houden. Aanbieders
zijn ondernemingen gericht op
continuïteit, ze hebben een eigen
belang dat niet altijd hetzelfde is
als het belang van onze inwoner die
hulp nodig heeft.
Geen kastjes en muren
Daarom heb ik een voorstel

gemaakt waarbij Porthos zowel onze
inwoners als de aanbieders helpt
om samen tot een goed plan te
komen. Gespreksleiders organiseren
een familienetwerkberaad waarbij
alle hulp; familie, vrienden,
professionals, leerkrachten,
vrijwilligers, noem maar op, met
elkaar afspraken maken over de
ondersteuning die iemand nodig
heeft. Zodat mensen niet van
het kastje naar de muur gestuurd
worden, of zelf alles moeten
regelen. Waarbij gelijk een
contactpersoon wordt aangewezen
die zorgt dat afspraken worden
nagekomen!
Daarmee zorgen we voor integrale
ondersteuning, onderdeel van onze
zorgplicht. Maar we maken ook
mogelijk dat vrijwilligers in de wijk
of kern hulp kunnen bieden, er zijn
overal bewoners die met elkaar klaar
staan voor hun buurtgenoten. Hulp
die vaak niet door professionals
wordt geboden, zoals rijden naar
het ziekenhuis, de hond uitlaten of
boodschappen doen.

De juiste ondersteuning
De oppositie vindt dat medewerkers van Porthos geen verstand
hebben van zorg. Onzin, want de
meeste medewerkers komen van
zorgaanbieders vandaan en hebben
jaren niet anders gedaan dan zorg
leveren. Met het voorstel dat nu bij
de raad ligt, hebben we een handreiking gedaan. Porthos faciliteert,
zorgaanbieders leveren de zorginhoudelijke kennis. En de gemeente
investeert in een goed wijknetwerk.
Zodat onze inwoners de juiste ondersteuning krijgen, dichtbij, zonder
veel gedoe, betaalbaar. l

Saskia Szarafinski,
wethouder

Uit de Fractie - door Jeroen Louws

Porthos enne…
De fractie is al sinds het najaar van
2016 een belangrijk deel van zijn
tijd kwijt aan Porthos. Nadat de
gastgemeente van dit Walchers
samenwerkingsverband voor
jeugdzorg en WMO, de gemeente
Veere, er in een regiobijeenkomst
een bommetje onder legde, is de
Middelburgse politiek in rep en
roer over hoe het nu verder moet.
Ook de PvdA laat zich in die strijd
niet onbetuigd.
Met wethouder Saskia als portefeuillehouder heeft de PvdA een stevige
rol in de koers die er wordt gevaren.
Inhoudelijk stond die niet erg ter
discussie tot er eind vorig jaar in
Veere de nodige problemen bleken
te zijn. Niet zo gek in zo’n complexe
transformatie, maar een deel van de
partijen vond een organisatorische
bijsturing onvoldoende. Hoewel in
december in de raad werd besloten
om dit jaar óók te besteden aan een
evaluatie van de ‘pentekening’ (de
inhoudelijke blauwdruk op Walcheren) zagen begin dit jaar een paar

oppositiepartijen hun kans schoon.
Deels gevoed vanuit landelijke oppositie, deels vooral uit op politiek
gewin.

Samenwerken doe je niet alleen
Inmiddels lijkt een compromis tot
een iets afgeslankt Porthos realiseerbaar. Als het CDA in het paasweekend eieren voor zijn geld heeft
gekozen, moet het compromis nog
wel worden besproken met twee
buurgemeenten. Samenwerken doe
je immers niet op je eentje. Onze
fractie betreurt de afslanking, want
zag duidelijk toegevoegde waarde
in de rol voor de lokale overheid
die nu grotendeels over gaat naar
zorgondernemers. Wat er bovendien

ná de verkiezingen gebeurt, is onzeker. De PvdA zou graag zien dat de
organisatie eens de kans krijgt om
zijn werk te gaan doen. Het grootste
deel van de klanten is immers zeer
tevreden! Daar blijven we voor knokken.
Er speelde natuurlijk nog een heleboel meer. Afgelopen maanden
knokte de fractie bijvoorbeeld voor
beter maatwerk in het armoedebeleid, voor het uitblijven van te
grote stijging van huurlasten, voor
een financiële bijdrage aan 50 jaar
Dauwendaele en nog een heleboel
andere zaken. Volgende Rode Jet
heb ik misschien daarvoor weer wat
meer ruimte! l

Jeroen Louws,
fractielid

Terugblik ALV
Op 30 maart jongstleden beleefden wij de eerste ALV van 2017 in
Het Getij. Naast de eerste van het
jaar was het tegelijkertijd ook een
vergadering met een goed gevulde
agenda: met de gemeenteraads
verkiezingen in aantocht en de
Tweede Kamerverkiezingen net
achter de rug was er veel te bespreken.
Tijdens de ALV werd onder andere
een nieuwe kascontrolecommis-

sie benoemd en de procedure in
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Na deze
formaliteiten volgde een verslag uit
de gemeenteraadsfractie en Tweede
Kamer (door Albert de Vries) en
werd de rest van de avond gevuld
met een interessante en diepgaande
discussie over de toekomst van
de PvdA. Begrijpelijke kritiek werd
afgewisseld met positieve noten: het
ontbrak de aanwezige leden in ieder
geval niet aan visie. Aansluitend

en tot slot ook hier een woord van
dank aan iedereen die zich tijdens
de afgelopen campagne, op welke
manier dan ook, heeft ingezet voor
de partij. l

Oproep aan de Afdeling
De PvdA Middelburg is altijd op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers, bestuursleden en, met de
gemeenteraadsverkiezingen in het
vooruitzicht, kandidaat-gemeenteraadsleden. Rond de komende
zomervakantie gaat de kandidaat-

stellingsperiode voor de gemeenteraadsverkiezingen open en nodigen
wij u allen uit een kandidatuur in
te leveren. Op onze website staan
de profielschetsen voor gemeenteraadsleden, zodat u precies kunt
zien of het werk iets voor u is. Voor

vragen over de profielen, procedure
of kandidaatstelling in het algemeen
kunt u altijd terecht bij het bestuur.
We hopen op een groot aantal enthousiaste kandidaten! l

5 vragen aan…

Aty Harwijne
1. Wie ben je, en waar kunnen we
je van kennen?
Ik ben Aty Harwijne. Binnen de
Zeeuwse PvdA niet onbekend na
twee raadsperiodes en ruim 10 jaar
voorzitterschap van het Gewest
Zeeland. Nu op verzoek van het
afdelingsbestuur weer actief en
benoemd tot secretaris van de afdeling.
2. Wat is je favoriete plekje in
Middelburg?
Dat is mijn eigen huis op de Dam
in Middelburg. Wij wonen daar met
veel plezier. Fijn centraal, en altijd
wat te beleven voor de deur. Met
uit het achterraam uitzicht op de
Kuiperspoort en prachtige tuinen.
Wonen in de binnenstad van Middelburg is een feest op zich.

3. Wat doe je graag in je vrije tijd?
Ik vind het heel leuk om op te
trekken met onze kleinkinderen, 8
stuks maar liefst. Fietsen, wandelen,
strand, lekker buiten zijn en lezen:
daar besteed ik mijn tijd graag aan.
4. Wat deed je besluiten lid te
worden van de PvdA?
De uitgangspunten van de sociaaldemocratie. Betrokken zijn bij mensen en een samenleving waarin de
sterken opkomen voor de zwakkeren
en er een plaats is voor iedereen.
5. Wanneer ben je extra trots op
de PvdA?
Juist nu, na ons dramatische verlies,
ben ik trots op de veerkracht die
onze lokale, provinciale en landelijke
politici laten zien. Zij gaan gewoon

door met zich in te zetten voor het
verwezenlijken van de partijidealen.
Iedereen is nodig en dan kun je niet
aan de kant blijven staan. Trots dus
ook op de vele vrijwilligers die zich
blijven inzetten. In Middelburg zelf
verdient onze wethouder Saskia
Szarafinski alle waardering voor
haar inzet voor kwetsbare jeugd en
mensen die zorg nodig hebben.
Net als Albert de Vries voor wat hij
de afgelopen jaren in de Tweede
Kamer heeft gedaan. Bewondering
ook voor hoe Anita Pijpelink vorm
geeft aan de fractie in de Provinciale
Staten. l

Succesverhalen, deel 1
Werklui rijden af en aan, grote
containers vol bouwafval staan her
en der verspreid en er hangt een
sfeer van bedrijvigheid in de lucht:
bewoners van de Stromenwijk in
Middelburg zullen bovenstaande
herkennen. Want met dank aan een
onderzoek door de PvdA in 2016
worden op dit moment 25 huizen

in en rond de Trompstraat volledig
gerenoveerd. Tijdens dat onderzoek
bleek door de slechte staat van
vele van de huizen de leefbaarheid
van de wijk soms erg slecht te zijn –
maar door het snel ingrijpen van de
gemeenteraadsfractie wonen 25 gezinnen binnenkort in een duurzaam
en volledig opgeknapt huis. l

Agenda
Uitgelicht:
1 mei, viering van de Dag van de Arbeid op de struisvogelboerderij Monnikenwerve (tussen Sluis en Aardenburg). Programma begint om 16.00,
eventueel voorafgegaan door een stadswandeling door Sluis. Ook wordt
de Rode Roos 2017 uitgereikt aan een lid dat zich achter de schermen
zeer verdienstelijk heeft gemaakt. Meer info en aanmelden: zie de website
van PvdA Zeeland.

Contactgegevens
Contact wethouder: Saskia Szarafinski
(0118-675430 - benw@middelburg.nl)
Contact bestuur: Eric Lameijn
(06-20292390 – elameijn@live.nl)

Contact fractie: Mehmet Kavsitli
(info@mekabouwadvies.nl)
Ombudsteam Walcheren: 0658932232 pvdaombudsteamwalcheren@gmail.com
Website: www.middelburg.pvda.nl
Facebook:
www.facebook.com/PvdAMiddelburg

Andere activiteiten in mei:
15/05 en 24/05: Fractievergade
ringen.
27/05: PvdA Middelburg op de
Markt. Kom langs voor een goed
gesprek, of kom helpen!
29/05: Gemeenteraad. Voor de
agenda, zie de website van de
gemeente Middelburg. l

Colofon
Redactie: Jeroen Louws, Saskia Szarafinski en
Eric Lameijn.
De Rode Jet verschijnt 5-6 keer per jaar.
Heb je vragen of tips voor onderwerpen,
stuur een mail naar e.lameijn@live.nl.

