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Uit het bestuur

Hang hem op!
Graag neem ik om te beginnen 
heel even tijd om u allen een mooi 
en gelukkig 2018 te wensen. Het 
wordt voor ons allemaal natuurlijk 
een spannend jaar:  kunnen we wéér 
de landelijke trend doorbreken en 
een bovengemiddeld mooi resultaat 
neerzetten tijdens de gemeente-
raadsverkiezingen op 21 maart? Als 
ik de prachtige lijst zie, die over de 
afgelopen maanden is vastgesteld, 
twijfel ik daar eigenlijk niet over. Het 
zijn, van hoog tot laag, bijzonder 
fijne en geschikte kandidaten – met 
een afwisseling tussen ervaring en 
‘frisse wind’. Het bestuur heeft alle 

vertrouwen in deze mensen en hun 
kwaliteiten.

U begrijpt het natuurlijk al: de ko-
mende maanden is de Partij van de 
Arbeid weer regelmatig op straat, 
op de Markt en op de (social) media 
te vinden. Dat doen we natuurlijk 
altijd, maar nu zetten we net een 
stapje extra. Ons doel is om die 
mooie kandidatenlijst en het verkie-
zingsprogramma door de gehele ge-
meente bekend te maken. En daar-
voor kunnen we úw hulp zeer goed 
gebruiken! Bijvoorbeeld door de 
bijgeleverde poster op te hangen, 

of op een zaterdag aan te sluiten op 
de Markt. Samen maken we er een 
mooie campagne van – en zorgen 
we voor een mooi resultaat. l

Eric Lameijn, 
voorzitter

Regelmatig vragen mensen mij hoe 
het is, die laatste maanden als wet-
houder. Mijn standaardantwoord is 
altijd dat ik doorwerk tot de nieuwe 
wethouder mijn portefeuille over-
neemt. En dat het wel iets rustiger 
is geworden in mijn agenda, geen 
werkweken van 70 uur meer. Maar 
dat de zaken die voorbijkomen nog 
steeds urgent zijn. Een mevrouw 
die huilend belt omdat ze haar huis 
wordt uitgezet, een inspectierapport 
over een baby’tje dat onder ver-
dachte omstandigheden is overle-
den, de samenwerking in Zeeland 
op het gebied van Jeugdhulp. Wat 
ik vooral zal missen, is de vanzelf-

sprekendheid waarmee ik iedere 
dag weer van betekenis kan zijn voor 
allerlei mensen. Als wethouder heb 
je de kans om het verschil te maken: 
tussen aankloppen bij de gemeente 
en echt iets geregeld krijgen of van 
het kastje naar de muur te worden 
gestuurd en verdwaald raken in 
bureaucratie. Juist een wethouder 
kan zorgen dat mensen wel serieus 
worden genomen en tegelijk die er-
varing gebruiken om het systeem te 
veranderen. En dat blijf ik dus doen, 
tot het moment dat ik mijn werk kan 
overdragen. Aan een nieuwe PvdA 
wethouder, dat zou mooi zijn! l Saskia Szarafinski, wethouder

Saskia Schrijft - van de Wethouder

Mijn laatste maanden

Agenda
Er zijn volop activiteiten de komende weken! Onder andere:
Debat FNV – ZB – 21 februari
Debat Dauwendaele – 6 maart
Debat Vereniging Ondernemers Middelburg – 10 maart
Debat Mensen met een beperking – 13 maart

Campagne voeren op de markt – 17 maart
Gemeenteraadsverkiezingen – 21 maart
ALV – Het Getij – 19.30 uur – 28 maart



Als vertrekkend wethouder mag 
ik onze lijsttrekker, Jeroen Louws, 
interviewen. Jeroen, sympathieke 
bescheiden man, fanatiek tafelten-
nisser, is al jaren actief voor onze 
partij. Als bestuurslid, fractieonder-
steuner, campaigner, raadslid en 
nu als lijstrekker. Ik vraag hem hoe 
het zo gekomen is, de PvdA. Zijn 
vader was monteur, zijn moeder 
ambtenaar en later huisvrouw en 
vrijwilligster. Beide afkomstig van 
het Walcherse platteland, christelijk 
opgevoed maar overtuigd rood 
geworden. Net als veel van hun 
generatiegenoten kregen zij niet de 
kans om door te leren, ze hebben 
altijd hard gewerkt en de kinderen 
grootgebracht met waarden als soli-
dariteit en rechtvaardigheid. Jeroen 
koos niet toevallig voor een studie 
journalistiek en aansluitend politi-
cologie, en is inmiddels projectlei-
der en adviseur op het gebied van 
informatie en automatisering. 

Stevig gesprek
We raken direct in een stevig 
gesprek over gemeentelijke organi-
saties. De ambities van een college 
zouden direct vertaald moeten 
worden in de bedrijfsvoering van de 
gemeentelijke organisatie.  Zodat 
je de periode dat je wethouder 
bent, maximaal kunt benutten om je 
idealen te realiseren. Voor Jeroen is 
het een gegeven: met een wethou-
der in het college heb je veel meer 
invloed. Ook al betekent dit water 

bij de wijn doen, bestuurlijke verant-
woordelijkheid nemen is ook steeds 
de afweging maken, wat betekenen 
die sociaal democratische waarden 
voor ons en hoe, en met wie, kun je 
die het beste realiseren. 

Ambities
We zijn het eens, de landelijke 
samenwerking met de VVD was niet 
ideaal maar onze bewindslieden 
in dat kabinet hebben wel dege-
lijk veel bereikt, tijdens een crisis. 
Achteraf, nu het land er financieel 
beter voor staat, is makkelijk praten. 
Ik vraag naar zijn ambities voor 
de komende vier jaar. Jeroen wil 
een sterke PvdA in Middelburg, 
zichtbaar, toegankelijk, meer in 

de wijken en de dorpen, minder 
in het stadskantoor. Zijn verhaal: 
meer werk voor mensen die nog 
niet aan de bak komen, financiële 
ondersteuning beter toegankelijk 
maken voor wie het nodig heeft. De 
transitie in duurzaamheid ook voor 
mensen een sociale huurwoning, 
geen drempel of bezuinigingen op 
zorg. Middelburg is een fijne stad 
om te wonen, dus blijven investeren 
in wijkparticipatie, sport, cultuur, 
want daar ontstaan de verbindingen 
tussen mensen! We wisselen nog 
wat ideeën uit voor de campagne, 
en ik bedank hem voor het gesprek. 
We gaan met vertrouwen richting 
verkiezingen! l

Lijsttrekker Jeroen Louws

“Bij Saskia op de sofa”

Samen sterk in de campagne
Samen sterk, dat is onze slogan voor 
de verkiezingscampagne. De oplet-
tende lezer denkt: ‘Hé, ken ik die 
niet ergens van?’. Dat klopt. Vier 
jaar geleden was dit ook onze strijd-
kreet. Het vat nog steeds perfect 
samen waar wij voor staan. Vorige 
keer hebben we tegen de landelijke 
trend in een mooi resultaat gehaald. 
En daar gaan we gewoon weer voor! 

Vandaar dat we ook weer voor 
een sterk lokaal accent gaan. Met 
de gezichten van onze lijst en de 
speerpunten voor Middelburg. Het 

gezicht van Jeroen zal de verkie-
zingsborden sieren en hopelijk vele 
ramen van de Middelburgse leden. 
Daarnaast kunt u ons regelmatig op 
straat vinden, maar ook online. In 
onze campagne zorgen we ervoor 
dat de communicatie buiten en 
online elkaar versterken. 

Heeft u onze facebookpagina al 
geliked? Daar vindt u de komende 
tijd veel informatie.
Bijvoorbeeld over een paar interes-
sante acties die we aan het voorbe-
reiden zijn. Stay tuned! l



Caroline Diepeveen
Ik ben 59 jaar, en heb ooit politico-
logie gestuurd aan de Universiteit 
van Amsterdam. Sinds een jaar of 
20 werk ik als ZZP-er, als maker van 
indexen, ofwel trefwoordenregis-
ters. Daarnaast ben ik moeder van 4 
kinderen (2 adoptie en 2 pleeg), va-
riërend in leeftijd van 16 tot 23 jaar.
Voor Middelburg wil ik mij graag 
gaan inzetten voor een solide soci-
aal beleid, met speciale aandacht 
voor kinderen die opgroeien in 
armoede, en een goede samenwer-
king met Vlissingen en Veere.

Mehmet Kavsitli
Ik ben 44 jaar, in het dagelijks leven 
werkzaam als adviseur Vergunningen 
Omgevingswet bij de gemeente 
Vlissingen. Ik ben in 1977 in Middel-
burg komen wonen en nooit meer 
weggegaan!
Ik zie het als voorrecht om me de 
komende vier jaar in te zetten om 
Middelburg een thuis voor iedereen 
te houden. Ik geloof in verbinding, 
in een stem voor iedereen, in ge-
mengde wijken voor jong en oud, 
in een sociale, cultuurvolle, lieve 
stad met dorpse gezelligheid in de 
wijken. Dit is mijn stad, mijn thuis.

Herman Lelieveldt
50 jaar, docent politicologie aan Uni-
versity College Roosevelt, houdt van 
saxofoonspelen en brood bakken. 
Ik wil de komende jaren rood en 
groen sterker met elkaar verbinden. 
Neem bijvoorbeeld de overstap op 
duurzame energie: ook mensen die 
een huis huren moeten in staat zijn 
om zonnepanelen op hun dak te 
leggen. En niet alleen nieuwe maar 
ook bestaande woningen moeten de 
komende jaren van het gas af, zowel 
koop- als huurhuizen.  

Marijn Dieleman
Ik ben in 1958 in Mid-
delburg geboren. Ik houd 

van de stad en wil graag mijn best 
ervoor doen dat de gemeente 
Middelburg een goede plek blijft 
om te wonen, te werken en van 
het leven te genieten. Voor ieder-
een. 

Ik ben advocaat van beroep en ik 
heb een brede maatschappelijke 
belangstelling. Door mijn werk heb 
ik de gemeente en haar inwoners 
goed leren kennen. Met die kennis 
wil ik graag aan de slag.

Marga de Brauwer
58 jaar, getrouwd, moeder van twee, 
adviseur bij de gemeente Veere, dol 
op sporten, fietsen en reizen. 
In de komende raadperiode bent 
u  in de hoofdrol  wat mij betreft. U 
gaat bepalen hoe uw woonomge-
ving eruit ziet. Ambtenaren gaan u 
vragen om uw mening. Belangrijk 
vind ik dat cultuur en sport voor ie-
dereen beschikbaar zijn. Dat wonen, 
werk en inkomen ook toegankelijk 
is voor mensen met een beperking. 
Dat wonen duurzaam en energiezui-

nig wordt. 
Bob van Schuylenburch
Ik ben 45 jaar en mijn grootste 
passies zijn onderwijs en theater. 
Werken in het onderwijs betekent 
in contact te zijn met leerlingen met 
verschillende achtergronden. Dit is 
ook een drijfveer voor mij om actief 
te zijn in de politiek. De gemeente 
kan voor veel mensen het verschil 
maken en zorgen dat zij volop kan-
sen hebben om mee te doen!
Theater is mijn passie!  Kunst is de 
spiegel van het bestaan. Voor mij is 
een sociale artistieke samenleving de 
fundering van een prachtig Middel-
burg. l

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

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.

Kennismaken met 2 tot en met 7
Wie zijn de nummers 2 tot en met 7 op de lijst? Zij stellen zich voor!

2 4 6

3 5 7


