Kom naar de

Algemene
Ledenvergadering
over de kandidatenlijst en het
verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen in
maart!
Donderdag 23 november
Inloop vanaf 19 uur
start om 19.30
In het Getij
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Uit het bestuur

Op naar een warme winter!
Dag zomer…
Wanneer ik dit schrijf is de zomer al
weer even voorbij, maar stijgen de
temperaturen nog altijd ruim boven
de 20 graden. Misschien werken
veel mensen binnen onze partij zich
op dit moment mede daarom zo in
het zweet. De gesprekken van de
kandidaatstellingscommissie zijn
namelijk in volle gang en ook wordt
de laatste hand gelegd aan ons
verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart
volgend jaar. In de tweede week
van november zal het bestuur beide
eindproducten vaststellen en tijdens
de ALV op 23 november aan u ter
goedkeuring voorleggen.

volledig in het teken staat van de
gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Op die avond zullen kandidatenlijst
en programma, eventueel na wijzigingen op de avond zelf, definitief
worden vastgesteld door de leden.
Vanaf dat moment kan ook de ‘warme winter’ beginnen: als vanouds
is de PvdA Middelburg op straat te
vinden, en de aankomende maanden zullen we onszelf nog veel meer
laten zien. We zullen ervoor zorgen
dat u daar altijd zo vroeg mogelijk
van op de hoogte zult zijn, zodat u
aan kunt sluiten. Ik hoop veel van
onze leden in de komende periode
te mogen ontmoeten – tijdens de

ALV of in de campagnemaanden
daarna. Samen bereiken we het
meest.
Tot slot: verder in deze Rode Jet
bespreekt Saskia haar keuze om na
deze periode te stoppen als wethouder. Bij deze wil ik haar persoonlijk,
en namens de hele afdeling bedanken voor haar enorme inzet voor
Middelburg. Ze heeft aangegeven
zich natuurlijk tot de laatste minuut
te blijven inzetten – en dat is ook
precies hoe we haar kennen. l

Eric Lameijn, voorzitter

Warme Winter
Het verkiezingsprogramma verschijnt dan direct op onze website,
waar u zich kunt verdiepen in de
inhoud. Mocht u geen beschikking
over internet hebben, dan is het
natuurlijk ook mogelijk om een papieren versie van het programma te
ontvangen. Daarvoor kunt u bellen
met de secretaris, Aty Harwijne, via
nummer 06-15074808/0118-629728.
Dan zorgen wij dat u het programma
in uw brievenbus ontvangt.
Op 23 november aanstaande bent
u allen van harte welkom op onze
Algemene Ledenvergadering, die

Saskia Schrijft - door de Wethouder

Vanaf maart ga ik wat anders doen
Wethouder zijn voor de PvdA, dat is
een eervolle baan. En een overvolle
agenda. Inmiddels ruim vijf jaar zet
ik mij met veel energie, liefde en een
groot rechtvaardigheidsgevoel in,
voor de inwoners van de gemeente
Middelburg. Ik ben hartstikke trots
op alles wat ik samen met allerlei
mensen voor elkaar heb gekregen.
Dat is een mooie ervaring. Maar mijn
gevoel zegt dat het tijd is voor iets
anders, en daarom zult u mij niet te-

rug vinden in de top van de kandidatenlijst. Na de verkiezingen in maart
ga ik iets anders doen, waarbij ik al
mijn ervaring en creativiteit op een
andere manier wil gaan inzetten. Tot
die tijd blijf ik hard werken voor onze
inwoners. l

Saskia Szarafinski, wethouder

Verkiezingsprogramma 2017
Eric schreef in zijn voorwoord al
hoe u het gehele programma kunt
inzien. Nu alvast een tipje van de
sluier.
Bij het opstellen van het programma
heeft de redactie bestaande uit
Saskia Szarafinski, Peter de Doelder
en Jeroen Louws andere keuzes
gemaakt dan voorheen. Dit keer is
het niet een dik boekwerk, maar is
het beknopt: alleen onze speerpunten voor de nieuwe raadsperiode.
Hiermee focussen we ons op wat we
écht belangrijk vinden. Andere keuzes zullen voortkomen uit de ‘begin-

selen’ die we voorstaan, vastgelegd
in de partijresolutie ‘Wat van waarde
is’: het zorgen voor bestaanszekerheid, arbeid, vorming en verheffing,
en binding voor onze inwoners.
Waar onze partij ook verandering
wil, is in de wijze waarop we politiek gaan bedrijven de komende
vier jaar. Minder in vergaderzaaltjes;
meer in wijken, op de straat. Inwoners willen meedenken óf komen
zelf met initiatieven om zaken in hun
eigen buurt te regelen. Daaraan
willen we tegemoet komen. Onze
afdeling is het al gewend om de

straat op te gaan, maar dat gaan we
uitbouwen. In overleg met inwoners
én door de inzet van moderne communicatiemiddelen zoals Facebook,
twitter en internet willen we proeven
hoe de meningen liggen. Want, veel
inwoners weten prima wat er in hun
dorp, wijk of buurt zou moeten verbeteren! Al zullen we onze beginselen daarbij niet vergeten! l

Raad van oktober:

Porthos én wijkparticipatie
In de oktoberraad werd een nieuwe
episode aan het Porthos-dossier
toegevoegd. De Veerse en Vlissingse toegereikte hand (een motie
in september) om toch nogmaals te
kijken naar een gezamenlijke uitweg
vanwege een dreigend uiteenvallen
van het samenwerkingsverband in
de wmo en jeugdzorg, werd door
onze raad ternauwernood aangepakt. Niet van harte want het Veerse
college eiste per brief dat er voorlopig niets verandert. Terwijl Middelburg als compromis in een overgangsjaar gezamenlijk stap voor
stap naar veranderingen wilde gaan

kijken. We zijn er nog niet, dus. Het
zal nog de nodige politieke acrobatiek vragen aan onze wethouder.
Boter bij de vis
Een ander positief resultaat was de
besluitvorming over wijkgericht werken en participatie. De raad ging
in grote meerderheid akkoord met
de raadsvoorstellen; dankzij een
amendement van de PvdA en de
LPM krijgen de wijkteams jaarlijks
ook nog extra geld om de leefbaarheid van hun wijken vorm te geven.
“Boter bij de vis.” Hoewel een deel
van de partijen geen extra geld vrij

Het basisonderwijs staakt
Donderdag 5 oktober hebben de
basisschoolleerkrachten massaal gestaakt op initiatief van PO in actie. De
staking werd gesteund door de POraad (alle primair onderwijs besturen
van Nederland) en de vakbonden.
De belangrijkste punten waarom
wij zijn gaan staken zijn:
- vermindering van de werkdruk
door meer handen voor de klas.
- aantrekkelijker maken van het vak
zodat meer jonge mensen kiezen
voor het prachtige vak van onderwijzer om de tekorten in personeel op
te kunnen vangen.
- een beter salaris. We lopen in het
basisonderwijs zeker 20% achter op

leerkrachten in het VMBO met een
gelijkwaardige opleiding.
Nu ben ik zelf ‘werkgever’ in het
basisonderwijs als bestuurder
van de Stichting Nobego (Negen
basisscholen op de Bevelanden).
Normaal staak je tegen je werkgever. Dus tegen mij. Het onderwijs
is een atypische sector omdat wij
het ministerie en de politiek nog
boven ons hebben. Daar leggen we
verantwoording aan af, die bepalen
de financiën.
Ik sta, in mijn functie als werkgever
maar vooral als echte sociaaldemocraat volledig achter de argumenten
waarom deze staking noodzakelijk ▼

wilde maken, ging een meerderheid
mee met onze argumenten dat extra verantwoordelijkheid ook extra
financiële mogelijkheden vraagt.
Met een motie op de verordening
voor het Fonds Cultuur, sport en onderwijs lukte het de PvdA, LPM en
GL daarnaast nog om ook zzp’ers
en studerende ouders met alleen
studiefinanciering, in aanmerking
te laten komen voor de regeling.
Dat is broodnodig. Onze fractie had
eerder al gepleit voor het ruimer
toegankelijk maken van ons armoedebeleid. De raad was het dit keer
unaniem met ons eens! l

was en er wellicht nog een nieuwe
staking moet komen. Ik heb dan
ook het initiatief genomen voor een
startmanifestatie in de Zeelandhallen. Meer dan 800 Zeeuwse onderwijsgevenden kwamen bij elkaar.
Na de manifestatie gingen 200
leerkrachten door naar de landelijke
manifestatie.
In een poll onder de mensen in de
zaal kwam één ding duidelijk naar
voren: verminder de werkdruk!

De avond voor de staking kwam het
nieuwe kabinet met de mededeling dat we daar 500 miljoen voor
zouden krijgen. Een mooi gebaar.
Maar wat blijkt: pas vanaf 2021!
We worden dus niet echt serieus
genomen. Dit gaat zorgen voor een
stormachtige herfst…

5 vragen aan…

van 2017 heb ik de persoonlijke
campagne van Joyce Vermue mogen
coördineren, waarmee we de hele
provincie zijn doorgetrokken. Ik ben
opgegroeid in West Zeeuws-Vlaanderen en via een omweg over Tilburg en Den Haag woon ik inmiddels
alweer bijna drie jaar in Middelburg.

Eline Evers

Pim van Kampen

Wat is je favoriete plekje in Middelburg?
Wandelen langs de veste en een
drankje drinken op een terras.

Wie ben je en waar kunnen we je
van kennen?
Ik ben Eline Evers en sinds deze
zomer voorzitter van de Jonge Socialisten Zeeland. Tijdens de campagne
voor de Tweede Kamerverkiezingen

Wat doe je graag in je vrije tijd?
Op zaterdag ben ik te vinden op
de velden van VV Serooskerke, als
rechtsvoor van het vrouwenteam.
Verder geniet ik enorm van reizen,
het ontdekken van eettentjes met
vrienden en staat mijn ‘Pinterest’ vol
met ideeën om ons huis in te richten.
Wat deed je besluiten om lid te
worden van de PvdA?
Het zou niet uit moeten maken waar

je wordt geboren of hoeveel geld je
ouders hebben. Iedereen verdient
een kans om te studeren als hij of
zij dat wil, te kunnen solliciteren op
een droombaan zonder afgerekend
te worden op je naam of geslacht
en geholpen te worden als je er
wegens ziekte, schulden of wat dan
ook niet uitkomt.
Wanneer ben je extra trots op de
PvdA?
De verscheidenheid aan mensen in
onze partij maakt dat we een sterk
team vormen. We hebben dromen
en idealen maar durven ook in
een moeilijk kabinet te gaan zitten
waardoor er bijvoorbeeld eindelijk
afspraken zijn gemaakt om belastingontwijking van grote bedrijven aan te
pakken en er extra geld is uitgetrokken voor docenten en de bestrijding
van armoede. Ook in de oppositie
hebben we energie gevonden om
actie te voeren en ook lokaal ontstaan er hele mooie initiatieven. l

Grootste Middelburger
Etty Hillesum is verkozen tot
‘Grootste Middelburger’ in de verkiezing van de PZC en Zeeuws Archief. Een mooie en terechte keus.
De Joodse Etty schreef waardevolle
dagboeken in de Tweede Wereldoorlog en wordt wel gezien als de
Middelburgse Anne Frank.
Tot de top 10 waren twee “rode
Middelburgers” doorgedrongen.
Eerste vrouwelijke journaliste

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

Henriëtte van der Mey - waarnaar
onze Rode Jet is vernoemd en
Samuel Coronel, de grondlegger
van de sociale geneeskunde en
GGD. Ze werden vierde en zevende
in de verkiezing. Daar zijn we trots
op! In eerdere Rode Jetten heeft u
bijdragen van Henk Licher kunnen
lezen over Van der Mey en Coronel. Op onze website kunt u deze
artikelen terugvinden. l

Contact fractie: pvdamiddelburg@gmail.com
Ombudsteam Walcheren: 0658932232 pvdaombudsteamwalcheren@gmail.com
Website: www.middelburg.pvda.nl
Facebook:
www.facebook.com/PvdAMiddelburg

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

