
PROGRAMMA VAN HET CDA-VLISSINGEN VOOR
DE PERIODE 2014-2018

“OP EIGEN KRACHT, SAMEN VOORUIT”

Vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 20 november 2011.

1



Inhoud

Hoofdstuk blz

 1. Op eigen kracht, samen vooruit    3
 2. Bestuur en samenwerking  4
 3. Ritthem en Souburg  5
 4. Zorg  7
 5. Welzijn en Veiligheid  9
 6. Duurzaamheid 11
 7. Economie 12
 8. Ruimtelijke ordening en Wonen 14
 9. Onderwijs 15
10. Sport en Cultuur 16
11. Financiën 17

2



1. Op eigen kracht, samen vooruit

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA-Vlissingen. Het is geschreven in een tijd van
diepe economische crisis die de gemeente Vlissingen hard treft. Bedrijven zijn failliet gegaan.
Ontslagen werknemers zitten werkloos thuis. Gezinnen zien zich geconfronteerd met stijgende
lasten. Ouderen en mensen met een beperking hebben geld moeten inleveren en het recht op zorg
lijkt niet langer onaantastbaar.

Ook de gemeente zit in zwaar weer. De gemeente heeft veel grond aangekocht maar door de crisis
staan hier weinig inkomsten tegenover. Vlissingen is miljoenen euro's kwijtgeraakt aan deze
grondexploitaties. De reserves zijn minimaal. Tegelijkertijd moet de gemeente allerlei taken van het
rijk overnemen zonder dat daar voldoende geld tegenover staat.

Met deze problemen in het achterhoofd wil het CDA u een realistisch verkiezingsprogramma
aanbieden. Wij bouwen geen luchtkastelen, beloven geen gouden bergen. Maar we hebben wel een
visie.

Ooit was Walcheren een eiland. Nu is het onderdeel van de grote wereld en de wereldeconomie. Dat
heeft veel welvaart gebracht maar ook de huidige economische crisis. Onze zelfredzaamheid zijn
we kwijt. Vlissingen is afhankelijk geworden van onvoorspelbare ontwikkelingen in binnen- en
buitenland: een stuurloos bootje op de golven. Dat moet veranderen.

Het CDA wil bouwen aan een sterke gemeente
die midden in een storm op koers kan blijven.
We moeten de eigen kracht van Vlissingen en
haar burgers versterken. Dat begint bij het
vergroten van de saamhorigheid in dorp of wijk.
Buurtbewoners gaan meer verantwoordelijkheid
dragen voor elkaar en voor de leefbaarheid. Niet
de markt of de overheid maar wij als
gemeenschap zijn aan zet.

Het CDA-Vlissingen ziet ondanks de crisis
goede economische kansen. Vlissingen heeft zon, water
en wind. We kunnen zelf energie opwekken als olie en gas opraken. Er zijn goede opleidingen op
alle niveaus. We hebben havens voor import en export en het omringende platteland produceert
meer voedsel dan we op kunnen eten. Dat zijn goede bouwstenen voor een vitale, veerkrachtige
gemeente.

Voorlopig is dat nog een vergezicht. We moeten allereerst de financiën op orde brengen. Dat zal
pijn doen. Maar ook in de moeilijke jaren die voor ons liggen, kunnen we kleine stapjes in de goede
richting zetten: op eigen kracht vooruit.

3



2. Bestuur en samenwerking

Gemeente en provincie: samenwerking Ja, fusie Nee

Het CDA-Vlissingen is tegen gedwongen fusies van gemeenten en provincies: een Vlissinger is
geen Middelburger en een Zeeuw is geen Brabander.

Maar samenwerken moet en dat doet Vlissingen ook al op het
gebied van de zorg, maatschappelijk werk, een nieuw 
ziekenhuis of het innen van belastingen. Het CDA vindt dat 
de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg op de langere 
termijn één ambtenarenapparaat kunnen delen.
Samenwerking bespaart geld en maakt Walcheren sterker. 
Dat geldt ook voor samenwerking in Europees verband. 
Vlissingse ondernemers kunnen profiteren van de Europese 
Unie wanneer zij samenwerken met bedrijven over de grens.

Besturen op basis van vertrouwen

Door de vele affaires is het vertrouwen van burgers in het bestuur van de gemeente Vlissingen
helaas sterk afgenomen. Herstel van dat vertrouwen heeft prioriteit voor het CDA. Bestuurders zijn
verantwoordelijk voor een betrouwbaar bestuur en dienen integer te handelen.
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3. Ritthem en Souburg

Ritthem: historisch dorp met karakter

Ritthem mag dan klein zijn, het heeft een grootse geschiedenis. Fort Rammekens doorstond menige
zeeslag. Het is een stukje maritieme militaire geschiedenis dat iedere inwoner van onze gemeente

zou moeten kennen. Aan die geschiedenis wordt naar alle 
verwachting binnenkort weer een hoofdstuk toegevoegd met de 
komst van het Korps Mariniers. Wat de gevolgen voor Ritthem 
zullen zijn, is nog niet duidelijk. Het CDA hoopt dat Ritthem 
volop zal profiteren van de komst van de militairen. Een groene 
buffer tussen de nieuwe kazerne en Ritthem zal nodig zijn om het
landelijke karakter van het dorp te behouden.

Huisvesting voor jong en oud is een belangrijk thema in Ritthem. 
Want Ritthem is niet alleen
geschiedenis, het wil ook een toekomst hebben. Daarom moeten 
jongeren een huis kunnen kopen en ouderen een 
levensloopbestendige woning om zo lang mogelijk op Ritthem te 
blijven wonen. Het CDA wil dat de gemeente in overleg met de 
bewoners goede locaties zoekt voor nieuwbouw of  
herbestemming.

Het dorpshuis en verenigingsleven zijn belangrijk voor het sociale leven in het dorp. Burgers zullen
steeds meer voor elkaar en voor hun omgeving moeten zorgen. In Ritthem gebeurt dat al. Het CDA
wil die saamhorigheid behouden en versterken. Het dorpshuis is een basisvoorziening die de
gemeente samen met bewoners in stand moet houden.
De dorpsraad heeft een dorpsplan opgesteld om de leefbaarheid in Ritthem te versterken. Daarin
staan veel goede ideeën. Het CDA steunt de promotie van streekproducten, het bevorderen van het
toerisme en het beschermen van natuur en landschap buiten de aangewezen industriegebieden.
Veilige fietsroutes voor schoolkinderen hebben prioriteit. De gemeente moet duidelijk aangeven of
en waar naaktrecreatie is toegestaan en optreden tegen aanstootgevend gedrag.

Souburg: de gemeenschap versterken

Het dorp Souburg heeft veel overeenkomsten met de wijken in 
Vlissingen met alle positieve en negatieve kanten. Zo kampen 
ook de winkelstraten van Souburg met leegstand en treffen crisis 
en werkloosheid Souburg even hard als Vlissingen.

Hetzelfde geldt voor leegstand en veroudering van 
schoolgebouwen. Jarenlang is er gedebatteerd over betere 
huisvesting van de scholen Tweemaster-Kameleon en de 
Burcht-Rietheim. Nu een compromis is gevonden, moet de 

uitvoering zo snel mogelijk beginnen.  Dit project vraagt om  begrip voor elkaars belangen en de 
gezamenlijke wil er iets moois van te maken. Ouders en docenten van beide scholen moeten 
nadrukkelijk betrokken worden bij verdere besluitvorming over de uitvoering. Dat voorkomt 
onvrede en protesten achteraf.
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Door de kleinere schaal zijn voorzieningen in Souburg kwetsbaarder dan in de stad. Daarom moet
de gemeente zich extra inspannen om leegstand in de winkelstraten en aan het Oranjeplein tegen te
gaan (zie: Economie). Ook de bestrating en de aanvoerroutes voor leveranciers vragen om aandacht
van de gemeente.

Het CDA stelt wijk en dorp centraal. Wijkraden en buurtcentra zullen steeds belangrijker worden
voor inrichting en onderhoud van de openbare ruimte, voor sport, cultuur, veiligheid en zorg. De
Molukse wijk organiseert elk jaar een feest. Andere wijken zouden dit voorbeeld van samenwerking
kunnen volgen en zich beter kunnen organiseren. Het CDA is voorstander van heroprichting van
een Souburgse dorpsraad: niet alleen om met de gemeente te overleggen maar vooral om de
zelfredzaamheid van Souburg te bevorderen en de gemeenschapszin te versterken.

De rust en schoonheid van de buurtschap Groot Abeele moeten we koesteren en beschermen.

6



4. Zorg

Samen verantwoordelijk voor de zorg

Door de vergrijzing doen meer mensen een beroep op de
zorg met als gevolg steeds hogere kosten.
We zijn het normaal gaan vinden dat de overheid betaalt 
voor allerlei zorgvoorzieningen, inclusief
scootmobiel en huishoudelijke hulp. Waar vroeger 
familie en buurtbewoners op elkaar waren
aangewezen, roepen we nu de hulp van professionals in. 
Die situatie is onhoudbaar. De zorg wordt onbetaalbaar.

Het rijk legt sinds kort de verantwoordelijkheid voor de 
zorg grotendeels bij de gemeenten. Tegelijkertijd 
bezuinigt het kabinet er flink op. De gemeenten moeten 

daardoor meer doen met minder geld. Een rijke gemeente kan de tekorten nog opvangen. Vlissingen
is echter niet rijk. Het CDA-Vlissingen is voor decentralisatie van de zorg maar het rijk moet 
daarvoor wel voldoende financiële middelen beschikbaar stellen.

Het CDA doet een beroep op alle burgers van
Vlissingen om samen de zorg overeind te houden.
Niet de overheid, niet de markt maar wij als
gemeenschap zijn aan zet. Wij dragen
verantwoordelijkheid voor onszelf en voor onze
naasten.

Wie dat kan, regelt zijn zorg zelf. Men kan de hulp
van familie inroepen of zelf een huishoudelijke
hulp betalen. Voor wie dit niet kan, moeten er voorzieningen blijven zoals goede, professionele
thuiszorg. Het CDA vindt dat mantelzorgers steun moeten krijgen bij hun mooie maar vaak ook
zware werk. De werving van mantelzorgers krijgt nog meer aandacht. We willen niemand in de kou
laten staan.

Een gezondheidscentrum in elke wijk

Gelukkig heeft onze gemeente prima consultatiebureaus, huisartsen, fysiotherapeuten en andere
eerstelijnszorg. Het CDA ziet graag dat deze disciplines meer gaan samenwerken in
gezondheidscentra. Alle eerstelijns gezondheidszorg samen in één gebouw is makkelijk en het
maakt extra voorzieningen als een sportruimte of eenvoudige poliklinische behandelingen mogelijk.
De gezondheidscentra in Oost-Souburg en aan de Govert Flincklaan in Vlissingen zijn hier goede
voorbeelden van.

Voorkomen is niet alleen beter dan genezen, het is ook goedkoper. Bewegen, gezond eten, niet
roken en matig met alcohol bespaart flink op de zorgkosten. Het CDA kiest ervoor om preventie te
richten op risicogroepen, met name op de jeugd. Jong geleerd is oud gedaan. Vanuit een
gezondheidscentrum kan heel gericht aan preventie in de wijk gewerkt worden. Behalve
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voorlichting aan burgers, kan er ook advies worden gegeven aan de gemeente over de inrichting van
de wijk. Een goede wijkinrichting stimuleert bewoners gezond te leven.

Een snelle ambulance naar een goed ziekenhuis

Het CDA wil eerlijk zijn: het ziekenhuis in 
Vlissingen gaat weg en de gemeente heeft 
niet veel te zeggen over deze private 
instelling. Maar de gemeente kan wel actief 
meedenken over de toekomst van onze 
ziekenhuiszorg. Voor het CDA gaat het dan 
om de zorg en niet om het gebouw.

Wanneer elke seconde telt, wil je maar één 
ding: zo snel mogelijk hulp van een 
bekwame arts. Het CDA vindt dat de 
ambulancedienst op Walcheren van de beste 
kwaliteit moet zijn, zeker wanneer acute 
gevallen naar Goes of nog verder vervoerd 

moeten worden. De aanrijtijden moeten binnen de norm blijven.

Het CDA is blij met de plannen voor een nieuw ziekenhuis voor planbare zorg in Vlissingen-Noord
(De Mortiere). Als dit doorgaat, moet het bestaande ziekenhuisgebouw in Vlissingen zo snel
mogelijk een nieuwe bestemming krijgen of gesloopt worden. We willen proberen langdurige
leegstand of braakliggend terrein te voorkomen. De gemeente moet hierover in gesprek gaan met
het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis.
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5. Welzijn en Veiligheid

Alle hens aan dek!

Alleen samen komen we uit de crisis. Iedereen die iets kan doen, heeft een taak: je werkt, je bent
vrijwilliger, je verzorgt iemand, je volgt een opleiding, enzovoort. Wie niets wil doen, kan niet
blijvend rekenen op ondersteuning.

Het CDA zal zich inzetten voor werkgelegenheid, bijvoorbeeld in het MKB, de toeristische sector
en in de Sloehaven. Er zijn prima kansen voor Vlissingen wanneer we op tijd vernieuwen en
verduurzamen. Op dit moment zitten echter veel mensen werkloos thuis, ook veel technisch
bekwame mensen. De meesten willen niets liever dan weer aan het werk gaan. Zolang dat nog niet
gelukt is, kan de gemeente werklozen vragen vrijwilligerswerk te doen.

Zo zijn er schoolgebouwen en sportvoorzieningen die wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Door
technische verbeteringen kunnen scholen besparen op hun energiekosten. Het CDA wil werklozen
vragen hun talenten in te zetten voor het opknappen en verbeteren van openbare voorzieningen. Het
moet dan gaan om extra werkzaamheden waar de gemeente al langere tijd geen budget voor heeft.

De wijk centraal

Het CDA-Vlissingen wil stimuleren dat mensen hun buren en buurtgenoten leren kennen. De wijk
komt centraal te staan. In wijkcentra kunnen mensen elkaar ontmoeten en wijkraden of het
dorpscomité nemen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid. Een wijkraad weet wat er speelt en
kan tijdig ingrijpen of hulp inroepen. Het CDA wil dat de wijkverpleegkundige en de wijkagent een
prominentere rol spelen. Wijkteams pakken complexe probleemgevallen aan onder regie van één
persoon. Dat werkt beter en goedkoper.

Zo willen we eenzaamheid, verwaarlozing, vandalisme en overlast voorkomen. Want door alle
bezuinigingen kan de gemeente Vlissingen niet meer voor alles en iedereen zorgen. Als de overheid
loslaat, moeten we elkaar de hand toesteken. Saamhorigheid in de wijk is van het allergrootste
belang.

Samenwerken tegen armoede

Echte armoede heeft vele oorzaken: werkloosheid, echtscheiding, verslaving, psychiatrische
problemen, enzovoort. Het CDA is blij dat steeds meer hulpverleners samenwerken om mensen
beter te helpen. Wie hulp nodig heeft van de overheid, kan nu met verschillende vragen terecht bij
één loket. Dat bespaart op de kosten.

Het CDA wil een aanspreekpunt in de gemeentelijke organisatie voor diaconieën en particuliere of
kerkelijke hulporganisaties. Voor haar beleid moet de gemeente weten wat onder inwoners leeft en
overzicht hebben zodat alle partijen goed kunnen samenwerken tegen armoede.

Hulp moet nooit langer duren dan nodig. Niemand vindt het leuk om zijn hand op te houden.
Daarom kijken hulpverleners eerst naar de eigen kracht van mensen. Voor wie alles kwijt is, moeten
er voorzieningen blijven zoals de voedselbank en de daklozenopvang. Er kan een moestuin komen 
waar klanten van de voedselbank groenten verbouwen. Dat geeft mensen hun waardigheid terug.
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Veilig wonen, werken en spelen

Mensen moeten met een veilig gevoel in onze gemeente kunnen wonen, werken en spelen. Het
CDA is voor een strenge aanpak van criminaliteit en asociaal gedrag. Sommige 'probleemgevallen'
zijn verslaafd of ziek maar weigeren hulp. Dat vraagt om doortastend optreden van hulpverleners,
politie en overheid.
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6. Duurzaamheid

Duurzame energie voor een vitale economie

Om een vitale economie te behouden, zal Vlissingen moeten 
overschakelen op energie die altijd blijft. Gelukkig hebben we in 
Zeeland een overvloed aan water, wind, zon en biomassa.
Particulieren en bedrijven investeren al massaal in duurzame energie. 
Het CDA wil dat de gemeente deze projecten zoveel mogelijk 
faciliteert. Bij woningbouw streven wij naar energieneutraal bouwen.

In de Sloehaven wordt geld verdiend met het bouwen van windmolens. 
Het levert werkgelegenheid op. Het CDA wil dat de gemeente zich hard
maakt voor windenergie. Hier liggen economische kansen.

Koop lokaal!

Het CDA wil het aantal transportkilometers beperken door lokale productie en consumptie te
stimuleren. Er zou in overleg met lokale winkeliers een kortingsysteem kunnen komen voor burgers
die lokaal inkopen doen. Ook zou het CDA het toejuichen als grote instellingen lokaal verbouwd
voedsel gaan serveren naar voorbeeld van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen.

Voedsel van eigen bodem

Agrarische ondernemers zijn vaak heel creatief in het ontwikkelen van kwaliteitsproducten. Een
boerenwinkel of kleinschalig toerisme geeft agrariërs de broodnodige extra inkomsten. Wie geen
grond heeft, kan een moestuin huren: goed voor mens en portemonnee. Het CDA wil dat de
gemeente deze initiatieven steunt met vergunningen, grond of een markt voor streekproducten zoals
het dorpsplan van Ritthem bepleit.

Duurzaam transport over een schone Schelde

Import van goederen zal er altijd zijn. We kunnen niet meer zonder computers, sinaasappels, katoen
en staal. Die spullen kunnen het beste per schip worden aangevoerd. Scheepvaart is veel
energiezuiniger dan transport per vliegtuig. De ontwikkeling van een duurzame haven is daarom
niet alleen van belang voor de economie maar ook voor het milieu. Het CDA geeft binnen de
grenzen van de haven voorrang aan de havenbelangen. Daarbuiten beschermen we de natuur.

Wij mogen trots zijn op de schone stranden in onze gemeente. Het CDA wil dat ze ook in de
toekomst tot de schoonste stranden van Nederland blijven behoren. Dat is goed voor het toerisme,
de Westerschelde en de zee. Daarom moeten we zwerfvuil voorkomen en waar nodig opruimen. Het
CDA-Vlissingen is tegen de afschaffing van statiegeld. Vervuiling door pleziervaartuigen moet
voorkomen worden door het aanbieden van verzamelplaatsen voor afval.
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7. Economie

De havens als motor van de economie

Vlissingen heeft iets
wat veel andere 
gemeenten niet 
hebben: havens met 
een directe toegang 
tot de zee. Daar 
vaart de economie 
wel bij maar het kan
nog beter. De 
Sloehaven verbindt 
Vlissingen met 
de hele wereld.

Grote bedrijven vestigen zich in de haven en talloze mensen verdienen hun brood met de import, 
opslag en distributie van vracht. Die zal steeds meer per container vervoerd worden. Het CDA 
steunt daarom de aanleg van een container terminal.

Een haven met zware industrie is niet zonder risico's. Het is dan ook belangrijk dat iedereen alert
blijft op het handhaven van milieunormen en veiligheidsvoorschriften. Het CDA is een warm
voorstander van de ontwikkeling naar een meer duurzame haven. Schepen met schone motoren
zouden bijvoorbeeld in aanmerking kunnen komen voor korting op het havengeld.

Vanzelfsprekend verdienen zeevarenden een gastvrij welkom in Vlissingen. Instandhouding en
verbetering van de voorzieningen voor zeevarenden zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de haven, de betrokken bedrijven en de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Borssele.

De Buiten- en Binnenhaven van Vlissingen zullen verder ontwikkeld moeten worden. De gemeente
moet aansturen op uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor pleziervaartuigen en het zou heel
mooi zijn als er meer cruiseschepen komen. Het CDA is blij met de vestiging van het Korps
Mariniers aan de Buitenhaven.

Maximaal profiteren van het toerisme

Onze gemeente is gezegend met zon, zee en strand. Daar zouden we meer van kunnen profiteren.
Als de binnenstad en het buitengebied van Vlissingen aantrekkelijker worden gemaakt, zullen meer
toeristen en dagjesmensen voor Vlissingen kiezen. We moeten daarbij voorkomen dat de
toegangswegen naar Vlissingen dichtslibben.

Het CDA gelooft dat het toerisme in onze gemeente kan groeien door uitbreiding van het aantal
hotelbedden, standplaatsen voor campers en de jachthaven. Het Scheldekwartier en de Binnenhaven
zijn hiervoor prachtige locaties met een heel eigen maritieme sfeer. De gemeente moet samen met
ondernemers actiever werken aan uitbreiding van de voorzieningen voor toeristen.
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Gezellig winkelen

Een binnenstad moet bruisen. De winkelcentra van
Vlissingen en Souburg kampen echter met leegstand.
Het CDA wil de bestemming van panden verruimen.
Verhuur en verkoop worden dan makkelijker.
Winkeliers kunnen worden aangemoedigd zich in de
winkelstraten te vestigen om tot een compact
winkelcentrum te komen. Het CDA wil onderzoeken of
de gemeente in nauwesamenwerking met banken onder
strenge voorwaarden een borgstelling kan geven aan
startendeondernemers om de doorstroming onder
winkeleigenaren te bevorderen.

Het CDA streeft ernaar de precarioheffing op termijn af
te schaffen. Ondernemers moeten niet belast worden als
zij investeren in een leuk terras. Ook moet het mogelijk
zijn dat meer mensen boven winkels wonen. Zeker voor
studenten is dit een goede optie en het maakt de stad
levendiger.

Ondernemers hebben volop ideeën om de winkelcentra
in onze gemeente aantrekkelijker te maken. Zo zou de
Oude Markt weer bereikbaar en zichtbaar moeten worden met de gemeentelijke muziektent als 
publiekstrekker. Het CDA wil dat de gemeente samen met ondernemers de beste ideeën gaat 
realiseren.
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8. Ruimtelijke ordening en Wonen

Het Scheldekwartier hangt als een financiële molensteen om de nek van de gemeente. Voor het
CDA heeft het oplossen van dit probleem dan ook absolute prioriteit. Er moet invulling komen,
desnoods tijdelijk. Het CDA wil de bevolking hierover laten meedenken en de beste, betaalbare
ideeën uitvoeren. Ook moet de gemeente actief blijven lobbyen bij het bedrijfsleven om
investeerders aan te trekken. Het is een prachtige locatie voor een hotel, pleziervaartuigen, festivals
en dergelijke.

Meer groepswoningen voor ouderen en alleenstaanden

Door de financiële situatie zal er de komende vier jaar waarschijnlijk weinig gebouwd worden.
Toch zullen er meer woningen moeten komen voor ouderen en het groeiende aantal 
éénpersoonshuishoudens.

Het CDA wil onderzoeken of het mogelijk is kleinschalige groepswoningen te realiseren waar
bewoners eigen ruimtes hebben en andere ruimtes delen met medebewoners. Deze multifunctionele
groepswoningen kunnen naar behoefte worden gebruikt voor alleenstaanden, ouderen of als
studentenhuisvesting.

Studenten welkom!

Studenten zijn een aanwinst voor de stad Vlissingen. Ze brengen niet alleen gezelligheid en
inkomsten voor de horeca maar ook kennis en innovatie naar onze gemeente. Het CDA wil daarom
stimuleren dat studenten in Vlissingen komen en blijven wonen.

Lekker buiten spelen

Kinderen moeten heerlijk ongestoord buiten kunnen spelen in hun eigen wijk. Een goede speelplek
is veilig, schoon en uitdagend. Het CDA wil dat de gemeente zich concentreert op het aanpakken
van hondenpoep en zwerfvuil en onveilige situaties (verkeer en sociaal). De inrichting en het
onderhoud van speelplekken en groen moet men aan de wijkbewoners zelf overlaten.

Het CDA gelooft in de eigen kracht van dorp en wijk. Overal wonen mensen met creatieve ideeën,
groene vingers of technisch talent. Wie een schip kan bouwen weet ook wel hoe je een speelhuisje
in elkaar zet. Het is de kunst om de juiste mensen te activeren en samen te laten werken. Dat kan
gedaan worden door een wijk- of dorpsraad of gewoon door buren die samen een stukje groen
aanpakken. Het CDA vindt dat de gemeente zich hier zo weinig mogelijk mee moet bemoeien.
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9. Onderwijs

Passende schoolgebouwen voor het basisonderwijs

Ouders kiezen vaak een school dichtbij huis en kinderen willen bij hun schoolvriendjes wonen. Zo
versterkt de school de samenhang in de wijk. Dat moet het uitgangspunt zijn bij het zoeken naar een
passende locatie voor elke basisschool.

Financieel is de ruimte van de gemeente beperkt. In de nabije toekomst zullen leerlingenaantallen
dalen door krimp van de bevolking. Hier moeten we nu al rekening mee houden. Het CDA wil
alleen bij hoge uitzondering nog een nieuwe school bouwen voor het basisonderwijs. De bestaande
gebouwen moeten waar nodig verbeterd en uitgebreid worden. Daarbij moeten we creatief te werk
gaan: zoeken naar aantrekkelijke, goedkope en energiezuinige oplossingen en flexibel bouwen.

Meer verantwoordelijkheid voor ouders

De gemeente heeft weinig geld om schoolgebouwen en speelpleinen op een leuke manier in te
richten en goed te onderhouden. De scholen zelf zijn al hun geld kwijt aan salarissen en andere
onderwijskosten. Het CDA wil ouders, andere vrijwilligers en werklozen stimuleren om te helpen
met het 'opplussen' van schoolgebouwen en -pleinen. Daarbij hoort natuurlijk ook inspraak van
ouders en leerlingen over de inrichting van hun school of plein.

Het beste halen uit jongeren

Vlissingen heeft uitstekende scholen voor het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Er zijn
extra voorzieningen voor leerlingen met talent op het gebied van cultuur of sport. Zo worden jonge
mensen uitgedaagd om optimaal te presteren. Het CDA steunt die ontwikkeling. We willen geen

zesjescultuur.

Onmisbaar zijn de leerlingen die 
een beroepsopleiding volgen op het
vmbo of mbo. We hebben
nooit genoeg vakmensen! Het CDA
wil dat gemeente en bedrijfsleven 
maximaal inzetten op
stageplekken en banen voor 
jongeren. We moeten voorkomen 
dat jongeren werkloos thuiszitten.

Kennis en innovatie voor een 
nieuwe economie

De Hogeschool Zeeland moet de 
ruimte krijgen in Vlissingen. Onze 

economie zal moeten vernieuwen en verduurzamen om concurrerend te blijven. Kennis, techniek en
innovatie zijn daarvoor onmisbaar. Het CDA is dan ook een warm voorstander van de Kenniswerf. 
We moeten er alles aan doen om afgestudeerden van de HZ in Vlissingen te houden.
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10. Sport en Cultuur

Betaalbare sportfaciliteiten

Het CDA vindt sport belangrijk. Beweging is gezond, sporthelden inspireren jongeren om ook te
presteren en een sportvereniging brengt mensen bij elkaar. Sport is het tegenovergestelde van op
straat hangen of thuis verveeld op de bank zitten. Nergens op Walcheren zijn zoveel kinderen lid

van een sportclub als in Vlissingen (onderzoek regionale 

Volksgezondheid Toekomstverkenningen, GGD 2012). Dat moet zo blijven.

Helaas speelt ook bij sport het financiële tekort van de 
gemeente een rol. Het onderhoud van
sportvoorzieningen kost veel geld. Het CDA wil dat 
sportfaciliteiten betaalbaar blijven, desnoods
door verenigingen een deel van de huur kwijt te schelden 
in ruil voor vrijwillig onderhoudswerk aan
gebouwen en sportvelden.

Elk kind moet leren zwemmen

Van alle sportfaciliteiten vindt het CDA-Vlissingen het 
zwembad het allerbelangrijkst. In onze

waterrijke gemeente is kunnen zwemmen van levensbelang. Zwemles is op de eerste plaats de
verantwoordelijkheid van de ouders en basisscholen. Daarbij moet bijzondere aandacht zijn voor
kinderen van minima, immigranten en vluchtelingen. Ook zij moeten leren zwemmen. De gemeente
zorgt voor het zwembad.

Cultureel ondernemerschap centraal

De culturele sector zal niet ontzien kunnen worden bij de bezuinigingen. Culturele instellingen en
evenementen zullen, om alternatieve financiering te vinden, het cultureel ondernemerschap centraal
moeten stellen. Het CDA hoopt dat burgers en bedrijfsleven de cultuur in Vlissingen blijven
steunen. De gemeente kan helpen met vergunningen of het ter beschikking stellen van ruimte,
bijvoorbeeld voor ateliers of tentoonstellingen.

Op excursie in eigen gemeente

Schoolreisjes gaan tegenwoordig naar grote pretparken ver weg. Maar Fort Rammekens, Iguana of
de Sloehaven hebben veel Vlissingse kinderen nog nooit bezocht. De rijke geschiedenis van
Walcheren is ook sommige leerkrachten onbekend. Het CDA wil scholen uitdagen meer aandacht te
geven aan leren en vermaak dichtbij. Ook hier geldt: lokaal is minstens zo goed, kost minder geld
en energie en steunt de lokale economie.

Het 700-jarig bestaan van Vlissingen als stad in 2015 zou voor scholen een mooie aanleiding
kunnen zijn om eens in eigen gemeente op excursie te gaan. De gemeente kan dit samen met musea,
scholen, bedrijven en lokale historici stimuleren.
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11. Financiën

Vier moeilijke jaren

2014-2018 Worden vier moeilijke jaren voor de
gemeente Vlissingen. Het CDA wil alles op 
alles zetten om de financiën van de gemeente 
gezonder te maken. Dat betekent enerzijds flink
bezuinigen en anderzijds maximaal inzetten op 
een duurzame economie met actieve burgers en
sterke bedrijven. Geen grootse, dure projecten 
maar wel kleine, realistische stappen in de 
goede richting.

Investeren in wijk en dorp

De lokale overheid zal kleiner moeten worden. 
Door samenwerking met andere gemeenten kan

Vlissingen met minder ambtenaren toe. Er zal echter wel geïnvesteerd moeten worden in dorps- en
wijkraden, buurtcentra en initiatieven van bewonersgroepen. De gemeente stelt jaarlijks een bedrag
beschikbaar aan de dorps- en wijkraden om de leefbaarheid te verbeteren. Met financiële
ondersteuning van de gemeente kunnen vrijwilligers wijkvoorzieningen onderhouden en beheren.
Verenigingen moeten korting krijgen op veld- of zaalhuur als zij daar een andere prestatie tegenover
stellen. Door gericht te investeren in vrijwilligerswerk op buurtniveau, zal de gemeente uiteindelijk
minder werk hebben aan leefbaarheid, groenonderhoud, zorg en welzijn.

Bedrijven en burgers zoveel mogelijk ontzien

Ondernemers zijn onmisbaar voor het versterken van de lokale economie. Vlissingen heeft nieuwe
investeerders nodig voor uitbreiding van de werkgelegenheid, ontwikkeling van braakliggende
terreinen en het tegengaan van leegstand. Het CDA wil daarom terughoudend zijn met
lastenverzwaring voor bedrijven. Ook burgers moeten zoveel mogelijk ontzien worden. Wonen en
werken in Vlissingen moet aantrekkelijk blijven.
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