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Uit het bestuur

Doe mee!
Om te beginnen hoop ik dat iedereen een fijne zomer achter de rug
heeft. Het is lang warm gebleven,
maar het lijkt erop dat de kou het
weer gaat beheersen. En wanneer het buiten koud wordt, warmt
meestal tegelijkertijd een politieke
campagne op. Het is nu niet anders:
op dit moment leggen verschillende
commissies en ledenvergaderingen
de laatste hand aan de lijsten en
programma’s voor de Waterschappen en Provinciale Staten – waar-

voor de campagne eigenlijk al is
begonnen. Op 10 november wordt
in Goes de lijst voor beide organisaties vastgesteld, waarna we met vol
vertrouwen de straat opgaan.
Tegelijkertijd draait in Middelburg
de partij ook op volle toeren. Het
bestuur is bezig met de al genoemde verkiezingen van 2019 (waarbij
ook de Europese Parlementsverkiezing nog genoemd moet worden)
en de fractie heeft zware dossiers te

verwerken vanuit de oppositierol.
Helaas gebeuren beide zaken op
basis van een steeds kleinere groep
actieve leden. Daarom wil ik u hierbij
allen oproepen om, mocht u daar zin
en plezier in hebben, mee te helpen
tijdens de aankomende maanden.
Dat kan op allerlei manieren, waar
we ook tijdens onze eigen ALV op
28 november nog op terug gaan
komen en uw ideeën willen horen.
Dan rest mij nog een laatste
mededeling, ook in het kader van
bovenstaande. Na de verkiezingen
voor Waterschap en PS in maart volgend jaar stop ik als bestuursvoorzitter van de afdeling Middelburg. Ik
hoop tegen die tijd een vervanger te
hebben voor deze post – dus mocht
een rol in het bestuur iets zijn waar u
interesse in zou kunnen hebben, dan
horen wij dat meer dan graag!
Ik hoop u de komende maanden
veel en vaak tegen te komen – op
de ALV of op de Markt tijdens de
campagne. l

Eric Lameijn,
voorzitter

Europarlementariër Paul Tang strijdbaar
tegen groot kapitaal
Europarlementariër Paul Tang bracht
in de aanloop van de verkiezingen
voor Europa in mei volgend jaar een
bezoek aan Middelburg. Samen met
partijgenoten deelde de kandidaatlijstrekker die snel plaats maakte
voor topkandidaat Frans Timmermans, rozen uit op de Markt. In
Desafinado ging hij in gesprek met
leden over de uitdagingen van Zeeland en Europa. “Net als in de tijd

van Joop den Uyl hebben we ook nu
weer te maken met een strijd tegen
het groot kapitaal. Wij moeten opkomen voor de werknemers die het
ook in deze tijd weer af dreigen te
leggen.” En over Zeeland: “Zeeland
moet goed nadenken waar de eigen
krachten liggen en zorgen dat die
versterkt worden. In een regio als
Groningen zie je dat dat zijn vruchten afwerpt.” l

Wim Kok (1938-2018)
Zaterdag 20 oktober overleed
oud-premier Wim Kok op 80-jarige
leeftijd. Partijgenoot Kok gaf als
minister-president van 1994-2002
leiding aan de twee paarse kabinetten van PvdA, VVD en D66 en was
daarvoor onder meer vakbondsvoorzitter, oppositieleider en minister
van Financiën. In al die functies gold
hij als een man met groot gezag. Hij

maakte in 2002 zelf een eind aan zijn
tweede kabinet, toen hij opstapte
omdat hij de verantwoordelijkheid
nam voor het drama in Srebrenica,
zeven jaar eerder. De foto op de
voorpagina is gemaakt in 1997. Wim
Kok kwam speciaal naar Middelburg
voor de 80e verjaardag van Middelburgs oud-gemeenteraadslid en
“rooie vrouw” Margriet le Duc. l

Fiek Smitskamp

Via de lokale politiek kun je echt iets
betekenen voor mensen
Door Saskia Szarafinski
“Wat is de zorg toch goed geregeld!” Een hartenkreet van Fiek.
Ze loopt nog wat onwennig met
krukken en een nieuwe heup. Eén
telefoontje met Porthos, de zorgverzekering, het verblijf in het zorghotel, het vervoer, alles was top en zo
geregeld. Haar Amerikaanse vriend
Lee had verzucht: “in Amerika had
je miljonair moeten zijn om al deze
zorg te kunnen betalen!” En waar
komt dan toch dat gemopper van
veel generatiegenoten vandaan:
“we hebben alle kansen gehad om
te werken, vaste banen, een pensioen vaak al vanaf 60-62 jaar en kijk
dan nu eens naar de jonge mensen
die geen vaste contracten meer
krijgen, voor wie de huizen onbetaalbaar zijn.”
Haar eigen eerste baan was in 1962,
als maatschappelijk werkster in de
Schilderswijk in Den Haag. Ze heeft
er veel geleerd, zoals dat ouders
uit elk milieu willen dat het goed

gaat met hun kinderen. Inmiddels
is het 50 jaar geleden dat ze met
haar toenmalige man naar Middelburg verhuisde. Ze kon al snel aan
de slag als leidster bij de gereformeerde gezinsverzorging, maar nam
afscheid van de kerk.
Begin jaren 70 ontkwam ook Middelburg niet aan de nieuwe tijden…
en Fiek werd politiek actief, Kees
van der Weel en Henk Gilllissen
hebben haar nog lid gemaakt. Haar
ervaring in de Schilderswijk maakte
dat ze heel goed begreep dat het
nodig is om structureel zaken te
veranderen, en dat doe je via de
politiek. In 1974 werd ze fractievolger, in 1978 raadslid en in 1986
de eerste vrouwelijke wethouder in
Middelburg. Bij haar installatie zat
de tribune vol met rooie vrouwen!
Dat veroorzaakte enige turbulentie
in het stadhuis. Maar ze heeft met
veel politiek gevoel vervolgens
tal van zaken doorgevoerd op het
gebied van onderwijs, ouderenzorg.
Het openbaar onderwijs op de

schop, van 22 naar 11 levensvatbare
scholen in de wijken. Ze stond er
wel, voor al die ouders en leerkrachten, want minister Deetman kwam
niet naar Middelburg om te vertellen
dat er geen geld meer was. En ze
zorgde er ook voor dat er vijf vrouwelijk directeuren kwamen. Ze kan
er verhalen over vertellen…
Het is inmiddels jaren geleden, maar
één ding is niet veranderd. “Als je
echt iets wilt betekenen dan kun je
het beste via de lokale politiek je
idealen verwezenlijken!”. l

Euro’s in de begroting
Door Jeroen Louws
In een coalitie heb je flink invloed
op de wijze waarop het geld van
de gemeente wordt besteed.
Vanuit de oppositie is dat sinds dit
voorjaar veel minder een automa-

tisme. Als het geld dan naar de
goede dingen gaat, is het leed
nog te overzien.
In een rechts-christelijk college bevallen de keuzes - die door financiële herstelplannen en tegenvallende

uitkeringen soms noodgedwongen
gemaakt moeten worden - helaas
vaak minder goed. In de bezuinigingen vanuit het coalitieprogramma
werden voor de zomer al extra beschikbare armoedegelden geschrapt
én ‘zoekopdrachten’ tot bezuini-

gingen in de zorg aangekondigd.
Tegelijkertijd werd er wel € 45.000
structureel beloofd aan Arnemuiden voor het openhouden van het
zwembad.
Onze inzet
In de moeilijke jaren van de crisis
heeft de PvdA fel gestreden om
geld ‘naar mensen en niet naar stenen’ te laten gaan. Extra armoedegeld in plaats van voor onderhoud
straten. Niet bezuinigen op zorg
maar dan maar op het herstel van
kademuren. Dit soort keuzes staan
onder druk de komende jaren. Om
te beginnen maakt het huidige college de keuzen voor een ‘beleidsarme begroting’ en hoewel dat logisch
lijkt, voelt dat door allerlei beloften
die met name de grootste winnaar
van de verkiezingen LPM deed toch
nog steeds als kiezersbedrog.

Vijf vragen aan…

Auke van Laar

Wie ben je en waar kunnen we je
van kennen?
Ik ben Auke van Laar, mensen zouden mij kunnen kennen van Drum
‘n Bass avonden die ik organiseer

Contactgegevens
Contact bestuur: Eric Lameijn
(06-20292390 – elameijn@live.nl)
Contact fractie: pvdamiddelburg@gmail.com
Ombudsteam Walcheren: 0658932232 -

De keuzes die wel gemaakt worden
zijn moeilijk te volgen en slecht te
verkroppen. Waarom wél € 45.000
structureel voor het openhouden
van een zwembad in Arnemuiden?
En voor hetzelfde geld niet jaarlijks
een euro per inwoner voor een
regiobureau om de samenwerking
tussen de Zeeuwse overheden te
bevorderen? Subsidies zitten ook al
in het verdomhoekje en met name
de kunst- en cultuursector kan de
borst nat maken.
Zoden aan de dijk
Echte keuzes die zoden aan de
dijk zouden kunnen zetten worden
nauwelijks gemaakt. Voor de herinrichting van de Trekdijk wordt een
praatclub opgetuigd, hoewel niet
verwacht kan worden dat die nog tot
veel andere inzichten gaan leiden.
Afschrijven dan maar of toch – onze

keuze vanuit ons verkiezingsprogramma – enige invulling aan het
gebied zodat het enerzijds werkgelegenheid oplevert en anderzijds
allerlei andere dreigende bezuinigingen niet nodig zijn?
De zoektocht van het college naar
geld zet ook druk op de samenwerking op Walcheren. De gemakkelijke
veronderstelling dat een uitgekleed
Porthos fors geld gaat besparen,
doet de samenwerking geen goed.
Tezamen met morrelen aan de
verdeelsleutel onder Orionis én
moeizame gesprekken over de verdeling van woningaantallen, zetten
de Walcherse solidariteit op scherp.
Wij denken nog steeds dat díe weg
een verkeerde is. En dat er gekozen
moet worden voor mensen! l

in poppodium De Spot. Ook heb
ik 5 jaar lang de popronde Middelburg gecoördineerd en probeer ik
een nieuw studentenfestival van de
grond te krijgen.

vrijwel altijd dicht bij mijn eigen idealen, het is ook een partij die vaak
bereid is in coalities deel te nemen
waardoor er ook echt invloed wordt
uitgeoefend op het beleid.

Wat voor werk/studie doe je?
Ik ben student aan de Fontys in
Tilburg. Ik studeer daar “International event music & entertainment
studies” Ik ben nu ook officieel
inwoner van Tilburg maar hoop na
mijn studie te kunnen terug keren
naar Middelburg. Mijn band met
Zeeland is nog steeds sterker dan
met Brabant.

Wanneer ben je extra trots op de
PvdA?
Wanneer de PvdA geen populistische beslissingen neemt. Bijvoorbeeld wanneer ik zie dat de PvdA
in een coalitie gaat waarbij ze veel
idealen ook niet kunnen verwezenlijken maar toch de verantwoordelijkheid nemen omdat dat het beste
voor het land is.

Wat deed je besluiten lid te worden van de PvdA?
Ik vind het belangrijk om ook zelf
wat te doen om de regio leefbaar
te houden. Dat is ook de reden dat
ik momenteel evenementen organiseer voor met name de jeugd. In
de toekomst wil ik mogelijk ook de
lokale politiek in om wat te kunnen
betekenen. Lid worden van een
politieke partij leek me een goede
eerste stap.
Het programma van de PvdA ligt

Wat is je wens voor Middelburg?
Middelburg verder ontwikkelen als
studentenstad. Wat hier aan kan
bijdragen is het uitbreiden van het
onderwijsaanbod, studentenhuisvesting, de stad beter bereikbaar
maken per spoor en meer evenementen gericht op studenten. l

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.

