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Onze beginselen 
 

De PvdA Middelburg heeft voor het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de nieuwe 
raadsperiode van 2018-2022 een andere aanpak gekozen. Niet een populistisch A4-tje, 
maar ook geen dik boekwerk van vele pagina’s. Dit keer een kort programma met daarin 
onze speerpunten voor Middelburg voor de komende vier jaar. 

En onze mening over andere onderwerpen? Die zal allereerst zijn gebaseerd op onze 
‘beginselen’. Onze normen en waarden zoals die zijn vastgelegd in de partijresolutie ‘Wat 
van waarde is’. Kraakhelder staat daarin: het zorgen voor bestaanszekerheid, arbeid, 
vorming en verheffing én voor binding tussen onze inwoners. In Middelburg vindt u dat terug 
in ons stemgedrag en de keuzes die we de afgelopen periode maakten in Middelburg. Onze 
partij volgt een consistente lijn in thema’s als de actieve grondpolitiek en het zorgdomein, 
maar wil niet vastgeroest blijven in oude standpunten. 

Partijprogramma’s, beginselen en eerdere standpunten kunnen in tijden van financiële 
problemen en andere malaise wel eens onder druk komen te staan. Politiek is dan ook: 
keuzes durven maken. De beginselen zullen we dan uiteraard wel met hand en tand 
verdedigen. Voor de PvdA is de rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast 
werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op 
zeggenschap. Een land, waar kinderen onbevreesd opgroeien, en waar ze worden 
aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn, verder te reiken dan het gangbare en 
vooruit te komen.  

Wij kiezen er als PvdA voor om mensen met elkaar in contact te brengen, te ontmoeten en te 
verbinden. We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen 
van onze samenleving is. Een samenleving waar we respect voor elkaar hebben, 
gelijkwaardig zijn, eenzaamheid en discriminatie bestrijden en we onderling het vertrouwen 
versterken. 

Nogmaals, politiek is keuzes maken. En ook uitleggen waarom het ene soms niet kan en het 
andere wel. Voor ons bepalen bovenstaande beginselen het kompas waarop wij als partij 
varen. Ook de komende vier jaar. Daar kunt u van op aan! 
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1. Baas in eigen wijk en dorp 
 

Op wijktafels klinkt het regelmatig: “Kan dat bosje niet worden weggehaald? Dat gras hoeft 
echt niet iedere week te worden gemaaid… Laat dat schoffelen in het plantsoen maar zitten 
als de straat maar onkruidvrij is!” Wijkbewoners weten vaak heel precies aan te wijzen waar 
groenonderhoud meer of minder kan. 

De PvdA wil dat inwoners zelf weer baas in hun eigen wijk worden. Publieke voorzieningen 
dienen namelijk hún belangen. Door wijk- en dorpsraden meer verantwoordelijkheid en 
zeggenschap te geven, wordt de betrokkenheid van onze inwoners bij hun woonomgeving 
vergroot. De komende periode zullen we initiatieven nemen en ondersteunen om de 
mogelijkheden voor participatie in wijken te vergroten. 

Wijk en kernbewoners mogen wat ons betreft zelf bedenken hoe het groen in hun wijk er uit 
moet zien. De bermen mooi met bloemen en niet maaien? Moet kunnen! En eigen beheer, 
de Stichting Bomenbuurt doet het al jaren! 

Met ‘het recht om uit te dagen’ wil de PvdA dat de inwoners van de Middelburgse wijken en 
de dorpen Nieuw en Sint Joosland, Arnemuiden en Sint Laurens het recht krijgen om initiatief 
te nemen. De kern van die aanpak is dat een groep (georganiseerde) inwoners taken van de 
gemeente kan overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. 

 

 

Concreet: 

 De gemeente geeft onze inwoners ‘het recht om uit te dagen’ zodat ze zaken rondom 
leefbaarheid in hun dorp, wijk of buurt zelf kunnen regelen. Waar inwonersinitiatieven 
niet direct van de grond komen, helpt de gemeente met tijdelijke ondersteuning via de 
opbouwwerkers. 
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2. Investeren in kinderen en jongeren 
 
In Nederland groeien meer dan 200.000 kinderen op in armoede. Ook in Middelburg leven 
kinderen in armoede. De PvdA wil kinderen niet door hun afkomst op achterstand zetten, 
want dat leidt tot allerlei problemen op latere leeftijd: schoolproblemen, sociaal isolement, 
verminderd welzijnsgevoel. 
 
Opgroeien in armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. Als er geen geld is, kun je niet 
deelnemen aan de muziekles, de sportclub, het schoolreisje of het verjaardagsfeestje. Het 
mede door ons opgerichte Fonds Cultuur, Sport en Onderwijs is wat ons betreft slechts een 
begin. Het Zeeuws Kindpact is een stap in de goede richting, maar er moet meer gebeuren. 
 
Kinderen en jongeren moeten veilig opgroeien in Middelburg. Daarvoor zijn meer 
voorzieningen nodig: plaatsen waar alle kinderen zich kunnen ontplooien, hun talenten 
kunnen ontwikkelen en een netwerk kunnen opbouwen. Ons doel is voor alle kinderen 
toegang tot culturele ontplooiing, sportfaciliteiten en muziek. 
 
 
Concreet: 

 De PvdA richt zich op concrete maatregelen ter voorkoming van kinderarmoede. De 
BSO is voor iedereen beschikbaar, zonder financieel beletsel. Er komen mogelijkheden 
voor een goede maaltijdvoorziening op scholen en kinderdagverblijven. Met steun van 
de gemeenten worden er zomerkampen georganiseerd die voor alle kinderen 
toegankelijk zijn. 

 We investeren in goede, laagdrempelige ondersteuning voor gezinnen.  
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3. Van integraal kindcentrum (IKC) tot bètacollege 
 

De PvdA is warm voorstander van integrale kindcentra zoals de Aventurijn in de Griffioen. 
Een pedagogische visie voor school en opvang zodat kinderen en ouders weten waar ze aan 
toe zijn. Een warme veilige omgeving voor kinderen, goed onderwijs, allerlei activiteiten om 
talenten te ontplooien, extra zorg als dat nodig is zowel onder schooltijd als na én tijdens de 
opvang. De gemeente faciliteert scholen en opvangorganisaties als ze de stap willen maken 
naar een IKC. 

Het is belangrijk om te blijven investeren in een bètacollege ter versterking van de University 
College Roosevelt (UCR). Middelburg is een leukere stad geworden met de komst van 
studenten en de UCR. Het zorgt bovendien voor werkgelegenheid, innovatie en denkkracht 
en een rijker cultureel leven. 

Het aantal inwoners van Middelburg loopt weliswaar niet terug, maar de krimp zal zich de 
komende tijd vooral doen voelen in het aantal schoolgaande kinderen. De PvdA maakt zich 
daarom sterk voor een krimpbestendig onderwijsaanbod in zowel het lager- als het 
middelbaar onderwijs. Daarbij is het aanbieden van technisch middelbaar onderwijs zeer 
kostbaar en er ontstaat bij een teruglopend aantal leerlingen een aanzienlijk risico dat er in 
de nabijheid geen technische vakmensen meer kunnen worden opgeleid. De PvdA wil zich 
daarom sterk maken voor meer samenwerking tussen de VMBO-scholen op Walcheren. 

 

 

Concreet: 

 De gemeente ondersteunt de ontwikkeling van Integrale Kind Centra en de komst van 
een bètacollege. 

 De PvdA stimuleert en ondersteunt samenwerking tussen de VMBO-scholen op 
Walcheren. 
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4. Bedrijvigheid én een andere bril voor Orionis 
 
Ondanks de langzaam verbeterende economie heeft ook in Middelburg nog steeds een 
groep inwoners geen werk en kost het hen grote moeite om een betaalde baan te vinden. De 
PvdA wil dat onze gezamenlijke Walcherse sociale dienst Orionis veel nauwer gaat 
samenwerken met bedrijven en het onderwijs, want dat blijkt een methode die in steeds 
meer regio’s zijn vruchten afwerpt. Orionis moet ‘de bril’ van de ondernemer gaan opzetten 
om een slimme connectie te maken tussen mensen in de ‘kaartenbak’ en de behoeften van 
werkgevers in de regio. 

Vanwege het belang van een duurzame economie faciliteert de gemeente innovatieve 
ondernemers in de binnenstad, winkelcentra en op bedrijventerreinen, waarbij de voorkeur 
uitgaat naar arbeidsintensieve bedrijvigheid. 

Hoewel werk de beste manier is om inwoners een waardige plaats in de maatschappij te 
bieden, kan het voorkomen dat iemand soms (tijdelijk) in de problemen zit. De PvdA vindt dat 
we inwoners in nood een solide vangnet moeten bieden, want iedereen heeft recht op een 
fatsoenlijk bestaan en eerlijke kansen. In een welvarend land is het onverteerbaar dat 
bijvoorbeeld kinderen opgroeien in armoede en daardoor al vanaf hun jeugd op achterstand 
staan. 

 

Concreet: 

 De PvdA wil dat er een ‘plan van de arbeid’ komt, met daarin alle ideeën en acties ter 
stimulering van de werkgelegenheid. Nu de economie weer groeit moeten de 
gemeente en Orionis samen met bedrijven én het onderwijs alles in het werk stellen 
om inwoners zonder baan weer aan het werk te helpen. 

 De PvdA wil dat de gemeente volop ruimte biedt aan innovatieve 
ondernemersinitiatieven die de aantrekkelijkheid van de binnenstad faciliteren. 

 Het armoedebeleid blijft in tact en wordt waar nodig nog meer toegespitst op specifieke 
doelgroepen zoals jongeren, ouderen en zzp’ers als daar noodzaak toe ontstaat.  
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5. Het nieuwe wonen: sociaal en duurzaam 
 

De PvdA staat voor gemengde wijken waarbij je portemonnee of leeftijd niet per definitie 
bepaalt in welke buurt je woont. Dat betekent wijken waar een mix is van sociale 
woningbouw en duurdere woningen, koop en huur. Omdat Middelburg volgens prognoses 
nog steeds groeit de komende jaren, is het belangrijk dat er ook in nieuwbouwprojecten 
nieuwe huurwoningen gebouwd blijven worden. Bouwen voor de toekomst betekent voor de 
PvdA ook dat er op innovatieve wijze omgegaan wordt met vraagstukken als krimp, 
millennials die kiezen voor lage woonlasten, vergrijzing, duurzaamheid etc. 

In de komende periode willen we daarom dat in alle nieuwbouwplannen ook een percentage 
huurwoningen wordt gepland. Ons doel is in àlle wijken voldoende aanbod van sociale 
huurwoningen. De PvdA wil dat er komende vier jaar een concrete planning komt om de 
Middelburgse huurwoningvoorraad versneld energiezuinig te maken volgens het 
uitgangspunt ‘Nul op de meter” en omarmt de doelstellingen van Urgenda, ‘Nederland 100% 
duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt’. 

Er moet gebouwd worden waar mensen graag willen wonen. Middelburg is in trek bij zowel 
jongeren als gezinnen en ouderen en in dat diverse woningaanbod moet worden voorzien. 
Zodat ook ouderen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen, er gezorgd wordt dat we 
statushouders een geschikte woonomgeving kunnen bieden, maar ook studenten voldoende 
betaalbare huisvestingsmogelijkheden bieden.  

 

Concreet: 

 De PvdA wil voldoende betaalbare woningen en dringt bij gemeente en corporaties 
daarom aan op voldoende (sociale) woningbouw in nieuwbouwprojecten. 

 De PvdA wil dat er op innovatieve wijze gebouwd wordt voor de toekomst, bv. zoals dat 
van het concept ‘tiny houses’. 

 De PvdA wil concrete afspraken met corporaties om een planning te maken om de 
bestaande woningvoorraad zo snel mogelijk aan te laten passen tot ‘nul op de meter’. 

 De PvdA wil blijvend investeren in voldoende woningen voor ouderen, bijvoorbeeld de 
woonservicezones en woonhoven. 
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6. Toegankelijke zorg en welzijn 
 
Niet iedereen leeft helaas zonder problemen of hindernissen. Voor àlle Middelburgers moet 
dus, als het nodig is, ondersteuning mogelijk zijn: kind of gezin, oudere of alleenstaande, 
vluchteling of werkloze. Die ondersteuning moet dichtbij, toegankelijk, beschikbaar en 
betaalbaar worden verleend door aanbieders en organisaties. De ondersteuning zal dan ook 
gericht moeten zijn op verschillende terreinen, in samenhang, waarbij de nadruk ligt op: 
doen, naast de zorgvrager gaan staan, een goed voorbeeld geven, praktisch zijn, en  alleen 
ondersteuning geven waar dat nodig is. 
 
Porthos blijft wat de PvdA betreft nadrukkelijk de rol die het nu heeft spelen om te 
voorkomen dat onze inwoners verdwalen in het woud van zorgverleners en regelingen. 
Toegankelijke zorg en welzijn zorgen er immers voor dat iedereen mee kan doen en niet 
langs de zijlijn hoeft te blijven staan. Welzijn hoort daar nadrukkelijk bij. Met maatregelen als 
de bestrijding van eenzaamheid, het tegengaan van schooluitval, het beperken van overlast 
door hangjongeren en het verminderen van verloedering in buurten en wijken voorkomen we 
dat problemen verergeren en er later zwaardere hulp of zorg moet worden ingezet. 
 

Concreet: 

 Bij de doorontwikkeling van Porthos behoudt de gemeente een belangrijke rol. Vanuit 
de gedachte dat de ‘inwoner centraal staat’ blijft Porthos ervoor zorgen dat problemen 
integraal worden opgepakt en professionals samenwerken om te voorkomen dat de 
zorgvrager van het kastje naar de muur wordt gestuurd en verdwaalt in een woud van 
organisaties. 

 De PvdA wil dat de kloof tussen de inwoners en de organisaties wordt gedicht: 
ondersteuning naar de mensen toebrengen! 
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7. Hart voor Dauwendaele 
 
Na vernieuwingen in de herstructurering van de Stromenwijk, Zuid, Arnemuiden en Nieuw 
Middelburg vindt de PvdA nog steeds dat Dauwendaele aan de beurt is. De PvdA wil dat de 
komende vier jaar alsnog een nieuw winkelcentrum als ‘hart voor Dauwendaele’ wordt 
gerealiseerd.   

De afgelopen periode heeft onze wethouder diverse projecten gerealiseerd en/of in gang 
gezet die verbeteringen in die wijk hebben opgeleverd of nog gaan opleveren. De PvdA 
ondersteunt de ‘vitale revolutie’ die in de wijk is ingezet. We zien allerlei bloeiende 
initiatieven die zorgen dat mensen elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbinden. 

 

Concreet: 

 De belofte van ‘één miljoen voor Dauwendaele’ wordt de komende raadsperiode 
ingelost met de realisatie van een nieuw winkelcentrum als ‘hart voor de wijk’. 
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8. De waarde van cultuur 
 

Onze stad staat vanouds bekend als bruisend centrum voor cultuur en evenementen. In de 
zomer zijn vrijwel alle weekends gevuld met evenementen zoals Middelburg Vol Koren, 
Jazzfestival, City of Dance. Er is de maandelijkse Cultuurroute langs de vele galerieën. Er is 
in 2017 opnieuw de Façade, maar de gemeente heeft sowieso prachtige kunst in de 
openbare ruimte. Bovendien hebben we een heel bijzonder centrum in ons midden, ‘de 
Vleeshal’, dat internationale bekendheid geniet.  

Cultuur is belangrijk voor een samenleving. Het bindt je met een stad, verbindt de inwoners, 
maar geeft ook plezier aan onze inwoners. Cultuur en evenementen maken een gemeente 
aantrekkelijk voor bezoekers en hebben daardoor ook een economische waarde, waardoor 
bijvoorbeeld de binnenstad floreert.  

Na de bezuinigingen van de laatste jaren is er nieuw beleid gemaakt. Verdere bezuinigingen 
willen we echt niet, sterker nog wij willen juist opnieuw uitbreiding van steun aan cultuur en 
evenementen: in beleid en in financiële ondersteuning, Cultureel ondernemerschap moet 
worden gestimuleerd en waar nodig speelt de gemeente een ondersteunende, faciliterende 
rol. 

 

Concreet: 

 De PvdA ondersteunt initiatieven tot evenementen en stelt voor om met het 
bedrijfsleven te komen tot een cultuurfonds. 

 We willen dat ‘community-art’ zoals het Pennywafel Huis een vanzelfsprekendheid 
wordt in onze gemeente.  
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9. Een veilig gevoel 
 

Een veilige leefomgeving is een zaak van iedereen. We willen bevorderen dat gemeente, 
politie en onze inwoners meer gaan samenwerken om de veiligheid in de wijk te verbeteren. 
Bij het aanpakken van criminaliteit staan de inwoners centraal. Inwoners krijgen via de 
wijktafels ook direct invloed op de prioriteiten van burgemeesters en politie. 

 

Preventie kan een belangrijke rol spelen in het voorkomen van overlast. Daarin moeten 
instanties, gemeente en politie samenwerken. De PvdA wil dat doeltreffend opgetreden 
wordt bij ernstige overlast: professionele hulp waar nodig, maar ook hard ingrijpen waar 
noodzakelijk. 

 

Concreet: 

 De gemeente maakt met elke wijk en dorp een buurtplan. Hierin worden samen met 
inwoners de gezamenlijke prioriteiten op het vlak van veiligheid en leefbaarheid 
bepaald. 
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10. Samenwerken in netwerken 
 

Samenwerking is voor de PvdA een vanzelfsprekendheid. Met mede-overheden, met 
marktpartijen, met alle partijen die er voor kunnen zorgen dat ‘we’ onze inwoners en 
bedrijven zo goed mogelijk kunnen (blijven) bedienen. De rol van de gemeente is de 
afgelopen jaren aan het veranderen. Meer maatwerk, minder bureaucratie, minder zelf doen 
als overheid en meer regie voeren op de uitvoering van taken door maatschappelijke 
partners. 

Dus ophouden met ruziemaken en samenwerken aan een goede dienstverlening aan onze 
inwoners.  

 

 

Concreet: 

 De PvdA ziet samenwerking met andere gemeenten en organisaties als een 
noodzakelijk middel om goede kwaliteit te kunnen (blijven) leveren. Op de lange termijn 
wil de PvdA toegroeien naar één gemeente Walcheren. 
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Een krachtige samenleving… 
 

De wereld verandert. Het van bovenaf opleggen van beleid door een gemeente is niet meer 
van deze tijd. Inwoners willen meedenken óf komen zelf met initiatieven om zaken in hun 
eigen buurt te regelen. De gemeente moet leren om ‘los te laten’ en mee te doen. 

Ook de rol van de politiek verandert daarmee. De PvdA Middelburg was in onze gemeente al 
gewend om de straat op te gaan, dat zullen we de komende periode nog verder uitbouwen. 
Veel inwoners kennen ons rode karretje waarmee we op de markt staan. De PvdA-fractie wil 
de komende vier jaar gaan vergaderen op locatie om nóg beter te proeven wat er leeft in 
onze mooie gemeente! En moderne communicatiemiddelen zoals Facebook, twitter en 
internet gebruiken om ook de meningen van inwoners te horen die niet in vergaderzaaltjes 
willen of kunnen komen. Want, veel inwoners weten prima wat er in hun dorp, wijk of buurt 
zou moeten verbeteren! 

De PvdA wil mensen verbinden en voorkomen dat we tegenover elkaar komen te staan. 
Gemeente en inwoners bepalen samen hoe de toekomst eruit moet zien en de PvdA wil 
daarin het goede voorbeeld geven. De overheid neemt stappen terug op de zogenaamde 
‘participatieladder’ en inwoners doen juist een stap omhoog. De participatiemaatschappij 
naar ons inzicht. 

Doen we dan alleen nog wat onze inwoners ons vragen? Als het bijvoorbeeld om de 
inrichting van een plein of speelveldje gaat, heeft de PvdA inderdaad niet de behoefte om 
met uitgesproken standpunten haar eigen zin te doen. We zullen wel goed in de gaten 
houden of ieders mening gehoord wordt. Want, een democratie functioneert pas als ook de 
minderheid wordt gehoord en niet automatisch de grote meerderheid ‘wint’. Onze beginselen 
zullen we niet vergeten!  


