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Uit het bestuur

We hopen u te zien!
Trugkieke
Beste leden, laat me dit stukje 
beginnen met excuses. De eerste, 
gloednieuwe Rode Jet had ver vóór 
de 1-mei-viering op uw deurmat 
moeten liggen. Mede omdat alles 
nieuw was – het format, het proces, 
de drukker, bezorging – is één en 
ander niet verlopen zoals gewenst. 
Wij hebben lessen geleerd en gaan 
ervoor om het geheel voortaan 
vloeiend te laten verlopen.

Wij hopen wél dat u van de “Rode 
Jet 2.0” hebt genoten. Compacter 
en met een hele nieuwe uitstraling 
was het een antwoord op de wens 
van leden om regelmatig ook ‘off-
line’ geïnformeerd te worden.

Vooruitkieke
Er wachten ons als afdeling span-
nende tijden. Over minder dan een 
jaar gaan u, ik en duizenden andere 

Middelburgers naar de stembus om 
een stem uit te brengen op één van 
de vele partijen in de gemeente-
raadsverkiezingen. Daarom wil ik u 
nogmaals vragen: doet u mee?

Kom in de raad!
Wij zoeken bijvoorbeeld enthousias-
te kandidaat-gemeenteraadsleden! 
Tot 1 september 2017 kunt u bij de 
secretaris van de kandidaatstelling-
commissie uw kandidaatstelling voor 
de lijst inleveren. Daarnaast zijn wij 
altijd op zoek naar fractieondersteu-
ners, bestuursleden en mensen die 
ons willen helpen in campagnetijd. 
En dat neemt geen weken van uw 
tijd in beslag: wij zouden al gehol-
pen zijn wanneer u, bijvoorbeeld, 
eens aan zou willen sluiten bij onze 
campagneactiviteiten op de Markt. 
Vraag gerust naar de mogelijkhe-
den! Wij staan bovendien voor alle 
input open, dus mocht u een me-

ning, voorstel of idee hebben: neem 
contact op! 

Samen gaan we er de komende 
maanden tegenaan. In november 
zullen op de ALV de kandidaten 
worden vastgesteld, maar dan is de 
campagne natuurlijk al begonnen. 
Ik hoop u de komende periode te 
ontmoeten in de wijken of op de 
ALV of de Markt – want juist ons 
saamhorigheidsgevoel maakt deze 
afdeling sterk. l

Eric Lameijn, 
voorzitter

Op de valreep heeft de gemeente-
raad toch het voorstel voor de 
Vitale Revolutie vastgesteld! Geluk-
kig, want dit plan biedt een kans 
om voor veel mensen echt bij te 
dragen aan een beter leven. De 
Vitale Revolutie is de Zeeuwse versie 
van blue zones: gebieden op aarde 
waar mensen ouder worden maar 
vooral langer gezond blijven. Daar is 
veel onderzoek naar gedaan en de 
uitkomsten zijn steeds: een leefstijl 
die zich kenmerkt door gezond 
eten, blijven bewegen, veel sociale 
contacten, iedere ochtend weer een 
reden om op te staan en financiële 
bestaanszekerheid.

Kruitmolen
In Middelburg willen we starten in 
de wijk Dauwendaele, enerzijds om-
dat daar sporthal de Kruitmolen een 
nieuwe impuls kan gebruiken in de 
vorm van een vitality center, opgezet 

met partners als de UCR. Anderzijds 
omdat we zien dat daar naar verhou-
ding meer mensen wonen met een 
laag inkomen en problemen hebben 
op het gebied van zorg en gezond-
heid.

Beweegpaden
Het plan bestaat uit verschillende 
acties variërend van schooltuintjes 
en afspraken met scholen over ge-
zonde voeding, beweegpaden met 
behulp van huisartsen en fysiothe-
rapeuten, onderzoek naar zingeving 
en preventieve en lichte ondersteu-
ning voor gezinnen die wel wat hulp 
kunnen gebruiken. En natuurlijk me-
ten we wat al die acties opleveren. 
De Vitale Revolutie wordt gedragen 
door de Hogeschool Zeeland en 
de UCR maar ook bedrijven als 
ZLM en lokale ondernemers werken 
mee. En uiteraard de overheden in 
Zeeland.

Ik ben erg blij dat we nu aan de slag 
kunnen! We beginnen in Dauwenda-
ele maar over een paar jaar zien we 
vast in alle wijken en kernen deze 
aanpak terug! l

Saskia Szarafinski, wethouder

Saskia Schrijft - door de Wethouder

Van gezond eten en schooltuintjes
naar ‘blue zone’



De juli-raadsvergadering van de 
raad was de laatste jaren niet altijd 
een vrolijke. De financiële situatie 
van de gemeente was niet al te 
rooskleurig en de jaarrekening en 
de kadernota schetste een niet al 
te optimistisch beeld. 

Schaarste aan geld betekent kiezen. 
Onze fractie zet daarom in op: kun-

nen blijven meedoen voor iedereen. 
Kleine successen zoals het oprichten 
van een “Kindpact” waarmee goede 
regelingen om kinderen in armoede 
te helpen zijn van groot belang. 

Onze motie heeft ertoe geleid dat 
binnenkort alle regelingen helder 
worden gecommuniceerd via een 
magazine ‘Dina schrijft’ en de web-

site van Orionis en de gemeente. 
Na enig aandringen wordt het extra 
geld van het rijk bovendien niet al-
leen ingezet voor bestaande regelin-
gen als jeugdsport- en cultuurfonds. 
De wethouder heeft toegezegd snel 
te komen met enkele praktische aan-
vullingen zoals een gratis ID-kaart 
en een regeling voor tweedehands 
fietsen! Aanhouden loont! l

De kandidaatstellingsperiode loopt 
tot 1 september 2017. Tot die da-
tum is het mogelijk uw kandidatuur 
in te sturen naar de secretaris van 
de commissie - e-mail: henkvan-
bruggen@zeelandnet.nl

Goudplevierhof 11, 4332 CM Mid-
delburg. Twijfelt u of deze functie 
iets voor u is? U bent van harte wel-
kom om mee te lopen bij fractiever-
gaderingen, zoals fractievoorzitter 
Peter de Doelder ook aangeeft in 

het interview verderop in de Rode 
Jet. Op de website vindt u ook de 
profielenschetsen. Wij wachten uw 
brief met spanning af l

Fractievoorzitter Peter de Doelder 
is er in 2006 zo’n beetje per on-
geluk in gerold. Hij werd gepolst 
en ging eens kijken bij de fractie. 
Want: de idealen van de PvdA 
passen bij hem en hij had net een 
periode met landelijk bestuurs-
werk afgesloten.

‘Zet me maar niet te hoog op de 
lijst, want ik weet nog niet of ik echt 
in de raad wil’, zei hij nog. Het werd 
plaats 14 maar Peter kreeg zoveel 
voorkeursstemmen dat hij recht-
streeks de raad in kwam. 

‘Dan moet ik het ook doen’, vond 
Peter. ‘Die eerste periode was echt 
een eye opener. Ik had nog niet zo’n 
duidelijk beeld over wat je kon be-
tekenen. Maar dat is dus heel veel. 
Ik had de portefeuille Ruimte. En 
daar speelde toen veel. De rotondes 
bij de Mortiere werden aangelegd, 

maar leverden nog meer onveilige 
situaties op. Er was een dodelijk on-
geval op de Stationsbrug. Bij beide 
verkeerssituaties hebben we echt 
iets kunnen bewerkstelligen; door 
onder andere mijn initiatieven en 
inbreng is het hier nu veiliger.’

“Het leuke is: je kunt veel voor 
elkaar krijgen en je leert er zelf ook 
zoveel van. Over inhoudelijke on-
derwerpen van zorg tot veiligheid. 
En de kunst van het onderhandelen 
en debatteren.”

Kijkje bij de fractie
Ben je nieuwsgierig en leergierig, 
sta je voor solidariteit in de samen-
leving en kun je goed met een 
lange termijn-bril naar onderwer-
pen kijken: kom eens langs bij de 
fractievergadering. Wie weet vind je 
het ook zo interessant dat je je kan-
didaat wilt stellen. De fractie komt 

elke maandag twee weken voor de 
raad en elke donderdag voor de 
raad bij elkaar. Om 19.30 uur in het 
Stadskantoor. Meld je aan bij Peter: 
pdoelder@me.com l

Waarom iedereen raadslid
zou moeten willen worden

Successen in de raad:

Het Kindpact+

Oproep aan de leden

Kandidaat voor de gemeenteraads-
verkiezingen 2018



Drie partijgenoten geridderd

1.Wie ben je en waar kunnen we je 
van kennen? 
Ik ben Niek, 29 jaar, geboren en 
getogen in Middelburg. Ik heb vorig 
jaar deelgenomen aan de leergang 
Lokale Politiek Walcheren, en dit 
jaar aan de Masterclass. Buiten 
het politieke landschap kom je mij 
waarschijnlijk tegen bij concerten, 
waarvan ik soms verslag doe voor 
3voor12 Zeeland. Ik werk nu bij de 
Gemeente Terneuzen op de afdeling 
Burgerzaken.

2.Wat is je favoriete plekje in Mid-
delburg?
Veel plekken in Middelburg hebben 
een speciale betekenis voor mij. 
Als ik moet kiezen ga ik voor een 
wandelpad net buiten Middelburg. 
Dankzij het wandelnetwerk kun je 
bij de Cleene Hoogeweg met een 

trekpontje een wandelpad langs de 
watergang bereiken, waar ik vaak 
gelopen heb als ik even moest be-
zinnen. Je kunt er mooi het silhouet 
van Middelburg zien, én de route 
brengt je dóór een koeienstal, mét 
kalfjes! Wat wil je nog meer!

3.Wat doe je graag in je vrije tijd
Ik wandel dus graag en houd me 
bezig met muziek. Samen met mijn 
vrienden speel ik regelmatig ge-
zelschapspellen onder het genot 
van (soms) een hapje en (vaak) een 
drankje. 

4.Wat deed je besluiten lid te wor-
den van de PvdA?
Ik wilde me meer verdiepen in 
politiek. Ik stemde eigenlijk altijd al 
PvdA op basis van stemwijzers en 
de standpunten. Ik ben altijd al een 

‘linkse rakker’ geweest, SP is me 
te conservatief en met GroenLinks 
verschilde ik iets meer van mening. 
PvdA was dus de logische keuze. 

5.Wanneer ben je extra trots op 
de PvdA?
Als ik kijk naar wat de PvdA eigen-
lijk allemaal bereikt heeft. Ook, of 
misschien vooral, de laatste kabi-
netsperiode. Ja, er moesten zware 
keuzes gemaakt worden die ons niet 
geliefd hebben gemaakt. Nederland 
is mede hierdoor wel uit de crisis 
geklommen. l

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

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

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.

5 vragen aan…

Niek Joosse

Peter Brakman
(Bovenste rij, derde van links): rid-
der in de Orde van Oranje-Nassau 
Raadslid namens de PvdA vanaf 
1994, wethouder 1997-2000, ca-
pabel bestuurder: stuwende kracht 
achter het Palet, destijds porte-
feuillehouder van afronding N57, 
bestuurlijke besluitvorming stadsge-
westelijk Vrijburgbad en bedrijfster-
rein Mortiere. Directeur-bestuurder 
MEE. Bestuurslid stadsschouwburg, 
raad van toezicht Stichting Theater-

exploitatie, passie voor voetballen. 
Voorzitter en ‘Foppe de Haan’ van 
FC Dauwendaele, voorzitter Raad 
van Toezicht Archipelscholen, man-
telzorger, echtgenoot, vader. l 

Hans Hubregtse
(Bovenste rij, tweede van links): 
lid in de Orde van Oranje-Nassau 
Vrijwilliger in optima forma. In jaren 
tachtig jeugdhulpverlener in Katwijk. 
Secretaris en voorzitter voor 10 jaar 
van afdeling Zeeland van Wereld-
kinderen. Organisator sponsorfiet-
stochten voor Walcherse scholen 
voor allerlei kinderhulpprojecten. 
Lid medezeggenschapsraad obs ‘de 
Uilenburch’. Bedenker brillenproject 
ten behoeve van Sri Lanka. Hulp-
verlener tsunami 2004. Gedreven 
ambtenaar Openbare Orde en Be-
drijfshulpverlening. Pleegouder via 
Juvent. Vrijwilliger voor computerles 
bij het AZC. l

Evie Malawauw
(rechtsonder): ridder in de Orde 
van Oranje Nassau
Provincieambtenaar. Sinds 2010 als 
fractiemedewerker en commissielid 
Algemeen Bestuur voor de PvdA 
in Middelburg. Zeer betrokken in 
de Molukse gemeenschap en een 
helpende hand, voor iedereen. 
Bestuurslid Stichting Samenwerking 
Vlissingen Ambon (gezondheids-
zorg, milieu, onderwijs en onder-
nemerschap). Stagebegeleider van 
verpleegkundigen met Molukse en 
Indonesische afkomst. Secretaris 
Overleggroep Ouderenzorg Moluk-
kers en betrokken bij de gelijkna-
mige Initiatiefgroep. Vanaf 1991 
secretaris Stichting Tabadila en 
realisatie in 1994 van een Moluks 
woon-zorgcentrum in Middelburg, 
genaamd ‘Tabadila’ (‘regenboog’). l 


