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Concept CDA verkiezingsprogramma Vlissingen 2018-2022 (07-12-2017) 
 

Veelzijdig Vlissingen  
 

Onderverdeeld in 5 thema’s 

 Waarden en tradities 

 Sterke samenleving 

 Familie en gezin 

 Zorg voor elkaar 

 Eerlijke economie 
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Hoofdstuk 1 Inleiding en Visie 

 
Het CDA gelooft in de kracht van Ritthem, Souburg en Vlissingen. Samen vormen deze dorpen 
en stad een prachtige gemeente aan de kust met vele unieke mogelijkheden. Wonen, 
werken, studeren en toerisme zijn hier volop mogelijk. Vlissingen is een gemeente waar 
mensen gewend zijn om het leven naar hun hand te zetten, met een maritiem verleden en 
toekomst. 
 
Het CDA zoekt altijd de verbinding tussen mensen, partijen en organisaties. 
 
Het CDA is een partij van de redelijkheid en polariseert niet.  
 
Het CDA wil samenwerken met allerlei maatschappelijke en politieke geledingen, wil 
verantwoordelijkheid nemen om Vlissingen verder te brengen. 
 
Het CDA heeft als landelijke partij een provinciaal en landelijk netwerk. 
 
Het CDA wil de samenwerking op Walcheren tussen de gemeenten en overheidsorganen 
verbeteren op Walcheren. De CDA-afdelingen kunnen daar een goede bijdrage aan leveren.  
 
Het CDA vindt dat de financiële situatie van Vlissingen volop aandacht verdient. Een ‘Artikel 12 
gemeente’ zijn we nu, maar we willen er alles aan doen om te bouwen aan herstel. Dat doen 
we als gemeente, maar ook in samenwerking met de provincie en met de rijksoverheid. 
Omdat we een ‘artikel 12’ gemeente zijn blijven bezuinigingen nodig, maar niet ten koste van 
alles. Vlissingen moet een leefbare gemeente blijven.  
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Hoofdstuk 2 Waarden en tradities 

 
“Waarden en tradities komen onder druk te staan. De crises van de afgelopen jaren hebben veel 
Nederlanders bezorgd en onzeker gemaakt, door het verlies van zekerheid, de vrees voor terreur 
en een toenemend gebrek aan respect en saamhorigheid.” 
 
Voor de Vlissingse situatie betekent dit dat het CDA de samenleving wil versterken vanuit 
waarden en tradities. Dit doen we door in contact te blijven met de inwoners tijdens én na een 
verkiezing. Integratie van nieuwkomers verdient aandacht.  
  
De basisregels voor onze samenleving zijn vastgelegd in de grondwet. Hierin staat bijvoorbeeld 
de gelijkwaardigheid van alle mensen, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van 
godsdienst. Het CDA vindt het belangrijk dat we de waarden uit onze grondwet kennen, 
respecteren en zo nodig verdedigen. 

 
Centrale waarden voor het CDA-Vlissingen zijn: 

 Zorg voor elkaar 

 Zorg voor de leefbaarheid  

 Het CDA zegt nee tegen het onfatsoen, de mateloosheid en het doorgeslagen 
individualisme 

 Het CDA wil bouwen aan een sterke samenleving, waarin respect en saamhorigheid de 
norm zijn en de gemeenschapszin de belangrijkste waarde is 
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Hoofdstuk 3 Sterke samenleving 

 
“Een sterke samenleving is een samenleving waarin alle mensen zich veilig en thuis voelen, 
omdat ze weten dat er altijd iemand is die naar hen omkijkt. Een sterke samenleving is gebouwd 
op saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.” 
 

 Burgerschap, integratie 
Het CDA-Vlissingen wil werken aan de verdere ontwikkeling van actieve burgers in de 
gemeente, waardoor ieder de kans krijgt om mee te doen. Mensen die bij de gemeente 
om hulp aankloppen, mogen we als gemeente niet zomaar afwijzen. Eenzaamheid, 
verwaarlozing, vandalisme en overlast willen we terugdringen en liefst voorkomen. Zorg 
om en voor je naaste versterkt de samenleving. 
 

 De wijken 
Samenwerken in de wijk is van groot belang. Daarvoor moeten inwoners elkaar kennen. 
Wijkraden doen hiervoor belangrijk werk. De invloed van het gemeentebestuur moet 
zichtbaar zijn in de wijk. Veiligheid wordt ook bewerkstelligd door actieve burgers, o.a. 
in de vorm van buurtpreventieteams. De wijkagent is zichtbaar en bereikbaar. Er zijn 
wijkcentra van waaruit activiteiten georganiseerd worden. 
 

 Armoedebestrijding 
Bestrijding van armoede en het bieden van hulp gebeurt op verschillende manieren. 
Naast de gemeente zijn ook liefdadigheidsorganisatie en kerken actief. Afstemming 
tussen deze organisaties is van belang. De gemeente neemt hierin een leidende rol. We 
kunnen niet zonder elkaar. 
 

 Vrijwilligers 
Het fundament van de samenleving zijn vrijwilligers. Vrijwilligerswerk zorgt voor 
verbinding in de maatschappij. Zonder hun inzet kunnen wij niet sporten, blijven de 
kerken dicht, kunnen scholen niets extra’s organiseren, rukt de brandweer niet uit, 
wordt er geen aandacht besteed aan kwetsbare en zieke mensen. Het CDA-Vlissingen 
erkent en stimuleert vrijwilligerswerk. Vlissingen behoudt het vrijwilligerspunt, 
waardoor iedereen kan weten wat hij of zij aan de Vlissingse samenleving kan bijdragen 
Het CDA-Vlissingen wil de Frans Naereboutprijs in stand houden. 
 

 Sport 
Er moeten voldoende accommodaties zijn, zowel in Souburg, Ritthem als Vlissingen, 
waar mensen met verschillende mogelijkheden kunnen sporten. Samenwerking tussen 
sportverengingen is noodzakelijk. Het CDA-Vlissingen wil dat sporten betaalbaar moet 
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zijn voor iedereen en dat er hulp kan worden geboden als men dat financieel niet kan 
dragen. Wij willen stimuleren dat sportverenigingen hun verantwoordelijkheid blijven 
nemen om zelf onderhoud te verrichten aan gebouwen en sportvelden. 
 

 Cultuur 
Vlissingen is een festivalstad. Denk o.a. aan Film by the Sea, Bevrijdingsfestival en 
Onderstroom. Festivals die Vlissingen karakteriseren, op de kaart zetten en een 
economische ‘spin off’ creëren voor Vlissingen, Souburg en Ritthem. Daarom verdienen 
zij steun van de gemeente. 
Het MuZEEum moet behouden blijven. Het is niet alleen een museum voor toeristen, 
maar er wordt ook veel gedaan aan educatie voor de scholen en het bewaart een deel 
van de historie van de stad en maakt die toegankelijk voor ons allen. 
Culturele voorzieningen zijn onlosmakelijk met Vlissingen, Souburg en Ritthem 
verbonden en zijn belangrijk voor haar inwoners.  
Het belang van de amateurverenigingen is groot. In het bijzonder geldt dat voor de 
muziekverenigingen waar mensen nog betaalbaar hun muzikale talenten kunnen 
ontwikkelen. 

  

 Bestuur en gemeente 
Het vertrouwen van burgers in de gemeentelijke politiek moet worden versterkt, door in 
contact te blijven met haar inwoners. 
Het bestuur van de gemeente moet helder, duidelijk en eerlijk zijn. Zeker in een 
onzekere tijd met grote financiële uitdagingen. De gemeente werkt faciliterend door 
haar inwoners vanuit het stadhuis en moet goed bereikbaar zijn, zowel fysiek als 
digitaal. 
 

 Onderwijs 
Het CDA-Vlissingen wil graag dat er kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt gegeven. 
De gemeente dient ervoor te zorgen dat er moderne onderwijshuisvesting is die 
optimaal voldoet aan de eisen van deze tijd. De realisatie van de basisscholen in 
Souburg-Zuid met bijbehorende sportzaal dient nu echt gerealiseerd te worden. 
De waarde van middelbaar- en hoger onderwijs voor Zeeland wordt onderschreven en 
het CDA-Vlissingen wil doen wat mogelijk is om deze onderwijsinstellingen in Vlissingen 
een goede thuishaven te blijven geven.  
Studentenhuisvesting is een belangrijk speerpunt in de gemeente Vlissingen. 
 

 Zorg en wonen 
Het CDA-Vlissingen wil dat er voldoende hoogwaardige voorzieningen zijn voor oudere 
mensen. Hierdoor krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft én kunnen ouderen 
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elkaar blijven ontmoeten. Als je als  samenleving mensen langer thuis wil laten wonen 
moeten daar voldoende middelen beschikbaar voor worden gesteld. 
 

 Veiligheid en criminaliteit 
Mensen moeten met een veilig gevoel in Vlissingen, Souburg en Ritthem kunnen wonen.  
Veiligheid is een doel op zich. Criminaliteit en asociaal gedrag moeten worden 
teruggedrongen door strenge handhaving. Ouders moeten op hun verantwoordelijkheid 
worden gewezen en worden ondersteund als zij moeilijkheden ervaren bij de opvoeding 
van hun kinderen. Scholen moeten worden gefaciliteerd om adequate hulp te kunnen 
bieden. Samenleven wil ook zeggen dat je samen veiligheid bevordert en criminaliteit 
bestrijdt. 
 

 Samenwerking op Walcheren 
Onderwijs, sport, (gezondheids)zorg, verenigingen zijn steeds meer Walchers 
georganiseerd. Door de grotere en complexe (zorg)taken die de gemeente van het rijk 
hebben gekregen is samenwerking noodzakelijk. Ook woningbouw en 
bedrijventerreinen vragen een bovengemeentelijke afstemming.  
Eén gemeente Walcheren kan, op termijn, een oplossing zijn voor de huidige 
versnippering van en ongewenste verschillen tussen de voorzieningen op Walcheren. 
Maar niet eerder dan dat de rol van dorps- en wijkraden veranderd en versterkt is om 
de directe verbondenheid met de bewoners te blijven houden. 
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Hoofdstuk 4 Familie en gezin 

 

“In een snel veranderende wereld bieden de eigen familie en het gezin voor heel veel mensen 
een belangrijk houvast, een veilig thuis en de zekerheid er niet alleen voor te staan.”  
 
Dit geven we als volgt vorm in Vlissingen, Souburg en Ritthem: 
 

 Gezinnen 
Aandacht voor gezinnen geef je doordat Vlissingen, Souburg en Ritthem een fijne, 
veilige en veelzijdige leefomgeving vormen. 
 

 Jeugdzorg 
De Jeugdzorg is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Die moet adequaat en op 
maat zijn geregeld om tijdig het hoofd te kunnen bieden aan hulpvragen van en voor 
jongeren. Geen wachtlijsten en onnodige bureaucratie, maar wel een uitgestrekte hand 
om te helpen. Het toezicht op de kwaliteit moet goed geregeld zijn. 

 

 Kinderen en armoede 
Kinderen zouden niet in armoede moeten leven, maar wel voldoende mogelijkheden 
moeten krijgen om kansrijk op te kunnen groeien en om het maximale uit zichzelf te 
kunnen halen. Uitsluiting en schaamte zijn feiten voor deze kinderen. Het beschikbare 
geld moet daarom op de juiste plaats terechtkomen. Door de kennis van de gemeente 
kan en moet zij hierin een signalerende en regisserende rol spelen 

 

 Culturele activiteiten 
Het CDA-Vlissingen wil dat ieder zich kan ontwikkelen op het gebied van muziek, toneel 
of andere culturele vormen. De aanbieders van deze activiteiten zullen ook hun 
verantwoordelijkheid moeten nemen in afstemming met de gemeente Vlissingen. 

 

 Werkloosheid  
Werkloosheid kan ontwrichtend zijn voor mensen. Hulp bij het vinden van betaald werk 
is dan noodzakelijk. De gemeente dient het mogelijk te maken dat deze hulp 
beschikbaar blijft. Participeren, erbij horen in de samenleving, kan ook door 
vrijwilligerswerk. 
 

 Vrijwilligerswerk 
Vrijwilligerswerk heeft positieve effecten voor zowel de vrijwilliger zelf, de organisatie 
voor wie hij of zij actief is én voor de kwaliteit van de samenleving. 
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 Gelijke kansen 
Gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun sociale afkomst, zijn bepalend voor de 
ontwikkeling van hun talenten, die kunnen worden ingezet nu en op latere leeftijd, 
zodat zij kunnen uitgroeien tot volwaardige en betrokken burgers. De leefbaarheid van 
Vlissingen, Souburg en Ritthem neemt toe doordat er goed onderwijs kan worden 
gegeven en dat educatie voor alle leeftijden bereikbaar is. 
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Hoofdstuk 5 Zorg voor elkaar 

 

“Zorg heb je nodig als je ziek bent, ouder wordt of leeft met een handicap of beperking. De 
meeste mensen die zorg nodig hebben willen dit zo goed en lang mogelijk in hun omgeving 
organiseren.”  
 
Het CDA-Vlissingen vindt het volgende daarvoor belangrijk: 
 

 Mantelzorg 
Mantelzorg is geen keuze; een naaste wordt ziek en daar zorg je voor. Daar heb je 

mensen voor nodig die mantelzorger willen zijn. Hen betrekken bij ‘de gesprekken aan 

de keukentafel’ is noodzakelijk en zal de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren en 

verduurzamen. Mantelzorgers zijn vaak ‘onzichtbaar’. Die worden apart genoemd in dit 

programma, en met name ook de enorme druk en gebrek aan erkenning die er vaak 

mee samenhangt. Laat de lokale overheid er alles aan doen om deze mensen te 

ondersteunen. 

 

 Zorg thuis 
De wijkteams zorgen ervoor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. De 
overheid kan dit niet alleen, maar heeft daarbij hulp en betrokkenheid nodig van 
welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg. Huishoudelijke zorg moet beschikbaar zijn 
voor mensen die dit nodig hebben. 
 

 Geestelijke gezondheidszorg 
Inwoners met problemen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg moeten een 
beroep kunnen doen op zorgverlening dicht bij huis. Zij mogen niet aan hun lot worden 
overgelaten. Het aantal mensen met psychische en psychiatrische problemen lijkt toe te 
nemen. Professionele hulp is zeer nodig en kan niet alleen aan vrijwilligers worden 
overgelaten. 
 

 Ziekenhuiszorg 
Volwaardige ziekenhuiszorg is in Vlissingen verdwenen. Het CDA-Vlissingen is blij dat er 
op de plaats van het ziekenhuis een mooi centrum voor planbare en poliklinische zorg is 
terug gekomen. 
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 Vlissingen als centrumgemeente 
De centrale taken die de gemeente Vlissingen nu voor heel Zeeland moet uitvoeren, 
zoals bijvoorbeeld de opvang van daklozen en drugsverslaafden, moeten meer worden 
gedeeld met andere gemeenten. 
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Hoofdstuk 6 Eerlijke economie 

 
Inleiding: 
“Een eerlijke economie is ook een duurzame economie, waar ondernemerschap loont en groei 
en bedrijvigheid de toekomst van onze kinderen versterkt in plaats van belast.”  
 
Het CDA-Vlissingen wil dat als volgt aanpakken: 
 

 Onroerend Zaak Belasting (OZB) 
De OZB gaat in stappen omhoog naar 140% van het landelijk gemiddelde. Dit is het 
gevolg van de financiële situatie van Vlissingen. Naast aflossing van schulden is het in 
het belang van de leefbaarheid van Vlissingen dat de juiste keuzes worden gemaakt.  
Het CDA blijft zich verzetten tegen de opgelegde verhoging naar 150% van het landelijk 
gemiddelde. Het CDA stelt dat de provincie en het rijk ook hun verantwoordelijkheid 
dienen te nemen en de rekening van het Scheldekwartier niet alleen bij de inwoners van 
Vlissingen mag worden gelegd. 

 

 Werkgelegenheid 
Het CDA-Vlissingen wil de werkgelegenheid stimuleren. Onder andere door startups de 
mogelijkheid te geven om gebruik te maken van DOK41 en van andere soortgelijke 
initiatieven. 
 

 Woningmarkt 
De woningmarkt moet voorbereid zijn op de toekomst door vooral aandacht te 
besteden aan levensloopbestendig wonen. Natuurlijk moet er rekening gehouden 
worden met de komst van de mariniers naar Vlissingen. Naast de kwantiteit van de 
woningen moet gelet worden op de kwaliteit en het soort woningen dat gebouwd moet 
worden.  
Het CDA is voorstander van klimaatbestendig en energieneutraal bouwen en wil 
inwoners stimuleren om het energieverbruik te verminderen. Ook het huidig 
woningbestand van particulieren heeft aandacht nodig, in ieder geval door het geven 
van voorlichting. 
Ook voor huurders in de vrije sector moet er voldoende aanbod zijn. De bebouwing van 
het Scheldeterrein verdient nog steeds aandacht en prioriteit. Het CDA wil met Veere en 
Middelburg gezamenlijk optrekken als het gaat om de verdeling van de sociale 
woningbouw op Walcheren. 
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 Duurzaamheid 
Duurzaamheid houdt ook in dat de gemeente toeziet dat keuzes een duurzaam karakter 
hebben voor de gemeente. 
Het CDA wil dat afval nog beter wordt gescheiden. Dat kan betekenen dat er in elke wijk 
ondergrondse containers en makkelijk bereikbare papier-, plastic- en glascontainers 
beschikbaar zijn. 
 

 Toerisme 
Het strand heeft op toeristen en inwoners een grote aantrekkingskracht. Een schoon en 
veilig strand, voorzien van het keurmerk de blauwe vlag blijft daarom een prioriteit. 
Er moeten meer mogelijkheden komen voor toeristen om te overnachten in Vlissingen, 
we moeten de bezoekers in de stad houden om te dineren en te recreëren. 
Aanleg van cruiseschepen in Vlissingen is een mogelijkheid om meer toeristen te kunnen 
trekken. De boulevard is een unieke plaats in Nederland. Inzetten op een zeejachthaven 
kan een boost zijn. Vlissingen moet uitgaan van haar eigen kracht, gezien de prachtige 
ligging. 

 

 Nollebos en Westduin 
Een beperkte en kwalitatief hoogwaardige kleine uitbreiding van het huisjesbestand bij 
de sauna is  denkbaar. Het CDA vindt dat de juiste procedure moet worden gevolgd met 
mogelijkheid voor inspraak, bezwaar en beroep voor burgers.  
Eventuele uitbreidingsplannen zal het CDA beoordelen aan de vastgestelde visie voor 
het Nollebos-Westduingebied, waarin opgenomen is dat het gebied een open en 
uitgestrekt, toegankelijk park blijft. 
 

 Havens 
Het vestigingsklimaat voor bedrijven moet uitnodigend zijn. Het is voor bedrijven goed 
om Vlissingen als thuisbasis te gebruiken bij de monding van de Schelde op goed 
ingerichte bedrijven- en industrieterreinen. 
De haven van Vlissingen is uniek in zijn ligging en bereikbaarheid. Het CDA is een 
voorstander van verdere modernisering en verduurzaming van de haven. Mede 
vanwege de werkgelegenheid en vanwege de verbetering van de infrastructuur van de 
haven, zijn dit belangrijke doelstellingen. Het CDA is een voorstander van samenwerking 
met Gent. 
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 Winkelbestand 
Er zijn in Vlissingen de laatste jaren veel winkels gesloten. Dit betreffen vooral winkels 
die onderdeel zijn van een keten. Er komen kleine speciale winkels voor terug. Hiermee 
kunnen wij ons onderscheiden met het winkelaanbod van de omliggende plaatsen. 
Souburg heeft een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van winkels. Een kleiner en 
compacter winkelgebied in Vlissingen lijkt een kans te zijn. In samenspraak met de 
winkeliers moet een langetermijnvisie worden ontwikkeld. 
 

 Onderhoud straten, bruggen, wegen en rioleringen 
Het CDA staat op het standpunt dat onderhoud en vernieuwing van deze infrastructuur 
volgens plan moet worden uitgevoerd om achterstanden (verder) te voorkomen. 
 

 Financiën 
Vlissingen heeft beperkte financiële mogelijkheden. Daarom alleen al is het maken van 
keuzes zo belangrijk. Vlissingen is een veelzijdige gemeente. Als alleen gekeken wordt 
naar het gezond maken van de financiën kan dat uiteindelijk tot gevolg hebben: 
“operatie geslaagd, patiënt overleden”.  
Het CDA-Vlissingen blijft er daarom op aandringen dat Vlissingen van het Rijk voldoende 
financiële middelen ontvangt om aantrekkelijk te blijven en zich te kunnen blijven 
ontwikkelen en over minimaal hetzelfde voorzieningenniveau te kunnen beschikken als 
vergelijkbare gemeenten. 

 


