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INLEIDING

Te veel inwoners voelen zich ’s avonds niet veilig op straat. Dat is voor het CDA

Vlissingen niet acceptabel. Meer politie en meer handhaving is nodig.

Een gezonde leefstijl draagt bij aan de kwaliteit van leven. Bewegen maakt daar

deel van uit. De gemeente moet zorgen voor een omgeving die uitdaagt tot

bewegen, voor jong en oud.

Een sterke economie is belangrijk. Het zorgt voor werk en inkomen. En het zorgt

ervoor dat een gemeente een goed voorzieningenniveau kan bieden.

Meer woningen voor starters? Uiteraard. Maar ook meer woningen voor senioren.

Woningen zijn om in te wonen en geen beleggingsobjecten. Woningen kunnen

alleen worden gekocht door mensen die er ook daadwerkelijk gaan wonen.

Onze gemeente heeft zware jaren achter de rug, maar de weg omhoog is ingezet. We

merken het als we de door de stad lopen. En er zijn nog volop kansen om Vlissingen

veiliger, vrolijker en welvarender te maken.

Onze speerpunten:

Veel inwoners hebben geen vertrouwen in de politiek, en de politiek lijkt het

vertrouwen in de inwoners ook kwijt te zijn. 

Het CDA Vlissingen wil het vertrouwen en de 

verbinding tussen politiek en inwoner herstellen 

en versterken. Een loze belofte? 

Nee, want het CDA Vlissingen kiest voor 

samenwerking om zo het vertrouwen tussen 

politiek en de burger te herstellen. Zo kunnen 

we bouwen aan een veilige, welvarende en 

vrolijke gemeente. Samen met u op weg naar 

een vitaal Vlissingen.

Coen Bertijn 

Lijsttrekker CDA-Vlissingen

Beste Vlissingers,
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1. Er zijn een paar straten in Vlissingen die inwoners ’s avonds liever vermijden omdat

ze zich er niet veilig voelen. Het is voor het CDA Vlissingen onbestaanbaar dat dit

bestaat in een gemeente als Vlissingen. Beperkt worden in je bewegingsvrijheid is

onwenselijk. Het CDA Vlissingen wil dat er meer politie komt. Belangrijk hierin is de

terugkeer van de traditionele wijkagent, die de wijk en haar inwoners kent, en een

laagdrempelig aanspreekpunt is voor alle wijkbewoners.

2. Behalve extra inzet van politie wil het CDA Vlissingen investeren in nieuwe

technologische (hulp)middelen die ingezet kunnen worden om de veiligheid te

vergroten.

3. Een goede inrichting van de openbare ruimte draagt veel bij aan een veilig gevoel.

Betere verlichting van wat nu donkere plekken zijn, scheelt al heel wat.

4. De laatste jaren is er in Vlissingen sprake van een straatracecircuit dat loopt van het

Scheldeplein tot de Bachlaan. Ook in de Scheldestraat zijn er gevaarlijke

verkeersituaties. Het zorgt voor onveiligheid voor andere weggebruikers en voor

geluidsoverlast. Het CDA Vlissingen wil hier met herinrichting en vooral handhaving

een einde aan maken.

5. De bijzonder gevaarlijke aansluiting van de Paauwenburgweg op de Burgemeester

Van Woelderenlaan moet met voorrang aangepakt worden. En dan kan de

Paauwenburgweg vanaf dat punt tot de Alexander Gogelweg daar gelijk in

meegenomen worden. In Oost-Souburg is de Vlissingsestraat al jaren een

verkeerstechnisch drama. Het CDA Souburg wil daar nu eindelijk echte maatregelen

gaan treffen.

VITAAL 
VEILIG
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VITALE
VLISSINGERS
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1. Kinderen en jongeren bewegen door allerlei oorzaken minder dan vroeger.

Overgewicht en andere gezondheidsproblemen liggen dan op loer. Het CDA

Vlissingen wil daarom dat Vlissingen een JOGG-gemeente wordt. JOGG staat voor

‘Jongeren op gezond gewicht’. De gemeente moet via scholen en verenigingen

jongeren stimuleren en uitdagen om in beweging te komen. Dat kunnen we doen

door een uitdagende leefomgeving te creëren en door gezond eten te promoten. Het

CDA Vlissingen pleit er dan ook voor om fastfoodketens zo veel mogelijk te weren uit

onze gemeente.

2. Sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt steeds populairder. De openbare

ruimte is daar nog niet goed op ingericht. Het Nollebos en het strand bieden de

ruimte, maar het CDA Vlissingen wil ook in de wijken kleinschalige outdoor fitness

parks realiseren. Vooral gericht op de jongeren die te oud zijn voor de speeltuin en in

hun eigen omgeving uitgedaagd worden om te bewegen. Een outdoor park is een

plaats waar jongeren samen kunnen komen, om te bewegen en om elkaar te

ontmoeten.

3. Tussen Vlissingen en Zoutelande ligt een strook met strand, duin en bos. Voor

hardlopen, mountainbiken, wandelen, bootcampen en paardrijden is dit de mooiste

locatie in Zeeland. Het CDA Vlissingen wil dit gebied samen met de gemeente Veere,

andere overheden en omwonenden nog aantrekkelijker maken voor de

buitensporters, zonder dat dit ten koste gaat van de rust in het gebied.

4. Het is beter te geven dan te krijgen, met deze gedachte gaan dagelijks vele

vrijwilligers aan de slag, ook bij sportverenigingen. Als verenigingen meer

werkzaamheden door hun eigen vrijwilligers laten uitvoeren, moet de gemeente dit

belonen met lagere financiële en administratieve lasten.

5. De sportaccommodaties moeten toekomstbestendig gemaakt worden, waarbij

verduurzaming uiteraard een belangrijke rol speelt.



VITAAL
WONEN &
RECREËREN
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1. Het CDA Vlissingen wil de zogenaamde zelfbewoningsplicht invoeren. Die plicht

houdt in dat de koper van een nieuwbouwhuis of een bestaand huis er ook echt zelf

moet gaan wonen. Dit voorkomt dat huizen worden gekocht door beleggers die het

vervolgens verhuren.

2. Op termijn gaan we allemaal van het gas af, maar laten we terughoudend zijn met

technieken die zich nog niet hebben bewezen. Het CDA Vlissingen wil vooral inzetten

op isolatie: Het houdt ’s winters de warmte binnen en ’s zomers de warmte buiten.

3. Het streefbeeld voor het Nollebos is aangenomen. Volgens dit streefbeeld is er

ruimte voor een groot hotel op de plaats waar nu de sauna is. Het CDA Vlissingen was,

is en blijft tegenstander van zo’n grootschalig hotel.

4. De plannen voor het Nollebos moeten nog verder uitgewerkt worden, maar laten

we in ieder geval beginnen met het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan

de paden en de oevers van de waterpartijen.

5. Ooit waren er plannen om het gebied tussen de Bachlaan en de duinen in te richten

als park. Dat is ten dele gebeurd. Maar het CDA Vlissingen wil ook het deel dat nu nog

landbouwgebied is, omvormen tot een park of bos. Het is het nu nog ontbrekende

puzzelstukje in de groene strook tussen Vlissingen en Zoutelande.
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6. Meer nog dan de binnenstad is de Boulevard het visitekaartje van Vlissingen. We

kiezen als CDA Vlissingen voor meer ruimte voor fietsers en wandelaars en minder

ruimte voor gemotoriseerd verkeer. Autoluwe boulevards dus, hoewel we uiteraard

iedereen die minder goed ter been is het rondje boulevard niet willen ontzeggen.

7. Het CDA Vlissingen wil voor Ritthem en Oost- en West-Souburg een kleine-

kernenbinding. Dit betekent dat mensen die al langer in Ritthem, Oost- of West-

Souburg wonen of die in het dorp mantelzorg verlenen, voorrang krijgen bij de

toewijzing van een huurwoning in die kernen.



VITALE
ECONOMIE
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1. Met steun van ‘Den Haag’ werkt Vlissingen tussen nu en 2029 zijn ergste schulden

weg. Het CDA Vlissingen wil verder gaan dan alleen het wegwerken van de schulden.

In 2029 moet Vlissingen een economie hebben die tegen een stootje kan. Offshore,

kennisbedrijven en toerisme zijn voor het CDA Vlissingen de belangrijkste pijlers. We

willen als Vlissingen nu en straks zelf keuzes kunnen maken. Daarom moeten we

ervoor te zorgen dat we in 2029 weer op eigen benen staan.

2. Voor de ontwikkeling van Vlissingen wil het CDA Vlissingen werken vanuit de

O&O&O-gedachte: een nauwe samenwerking tussen en Overheid, Onderwijs en

Ondernemingen om zo samen een welvarende gemeente op te bouwen.

3. Een gezonde economie is geen doel op zich. Het is een middel om ervoor te zorgen

dat inwoners zowel in welvarende perioden als in mindere tijden werk hebben.

Bovendien heeft de gemeente dan voldoende geld om op ieder moment te

investeren in een gezond en vitaal Vlissingen waar volop ruimte is om te genieten en

te ontspannen na een drukke werkdag.

4. Een vitale economie betekent ook dat iedereen mee kan doen. Mensen die graag

willen werken maar wegens een beperking, taalachterstand of een wat hogere leeftijd

moeite hebben een baan te vinden, worden hierbij ondersteund.

5. Voor CDA Vlissingen staan de eigen inwoners voorop. Toeristen zijn uiteraard

welkom. Toerisme is goed voor de werkgelegenheid en het helpt om voorzieningen

en een aantrekkelijk winkel- en horeca-aanbod in stand te houden. Voor het realiseren

van hotels en B&B’s is goed overleg met de omwonenden nodig. Het CDA Vlissingen

wil zuinig omgaan met de zeldzame open plekken in de binnenstad. Zonder goede

oplossingen voor de parkeerproblematiek, die de hotels of andere onderkomens voor

toeristen met zich meebrengt, zijn nieuwe voorzieningen niet welkom.
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6. Arbeidsmigranten verdienen een menswaardige onderkomen. Grootschalige

complexen voor arbeidsmigranten kunnen daarvoor een oplossing zijn. Maar

grootschalige complexen in of tegen de wijken aan, zoals bijvoorbeeld bij

Lammerenburg, wijst het CDA Vlissingen echter af. Ook willen wij garanties dat de

huizen die vrijkomen door de verhuizing naar de complexen beschikbaar komen voor

starters en doorstromers. Wanneer die garanties er niet zijn, zijn de complexen geen

oplossing voor de problemen maar een uitbreiding van de huisvestingsproblematiek.

7. De HZ en Scalda, het hoger en middelbaar onderwijs, zijn belangrijk voor Vlissingen.

Als werkgevers, als onderwijs, als vestigingsfactor maar vooral omdat de aanwezigheid

van goede onderwijsinstellingen in Vlissingen jongeren aan onze gemeente kan

binden. Bedrijven komen naar Vlissingen als er voldoende gekwalificeerd personeel is.

Jongeren verhuizen naar Vlissingen als er daar aantrekkelijke banen zijn. Die twee

bewegingen versterken elkaar. Laten we er dus voor zorgen dat het aanbod van de

scholen en de behoefte van bedrijven op elkaar afgestemd zijn.

8. Is het station van Vlissingen het eindpunt? Welnee, Vlissingen is het beginpunt! Het

station van Vlissingen verdient het om uit te groeien tot een knooppunt voor trein,

bus, boot, fiets en innovatieve vormen van vervoer. Door de bereikbaarheid en de

aanwezige ruimte goed te benutten wil het CDA Vlissingen het station Vlissingen uit

laten groeien tot station Walcheren-Centraal.



VITAAL
VERBINDEN
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1. Het CDA Vlissingen wil dat de omgeving mensen uitnodigt tot bewegen. Iedereen

op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Of je nu jong of oud bent, bewegen is

gezond en houdt lichaam en geest vitaal. Bovendien is bewegen een ideaal moment

om mensen te ontmoeten. Samen wandelen of hardlopen bevordert het onderlinge

contact en vermindert de eenzaamheid. Zeker in een maatschappij waar het

individualisme snel toeneemt een belangrijke nevenopbrengst. Behalve voldoende

wandelpaden en sportfaciliteiten willen wij als CDA Vlissingen ook zorgen voor

voldoende bankjes zodat senioren hun rust kunnen nemen als dat nodig is.

Vanzelfsprekend mag ook de startende 50-plus trimmer deze bankjes gebruiken om

op adem te komen.

2. In Scheldekwartier vind je al veel levensloopbestendige en seniorenwoningen, en er

komen er nog meer. Dit trekt veel nieuwe inwoners naar Vlissingen. Het CDA

Vlissingen wil deze verse Vlissingers wel iets kunnen bieden: culturele voorzieningen

die op hun zijn afgestemd, een omgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten,

leuke restaurantjes en een veilige omgeving waar voorzieningen en winkels goed te

bereiken zijn. Ook voor mensen in een rolstoel of met een scootmobiel.

3. Veel senioren willen doorstromen naar een appartement, en dan liefst een

levensloopbestendig appartement. De gemeenten bouwt deze appartementen niet

zelf maar kan hierin wel een sturende en faciliterende rol vervullen. Bijkomend

voordeel is dat op deze manier de huizen die de senioren verlaten, beschikbaar

komen voor starters en doorstromers.
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4. Veel senioren zijn nog van de generatie ‘niet klagen, maar dragen’ en weten de weg

naar hulpinstanties slecht te vinden. Armoede bij senioren blijft daardoor vaak buiten

beeld. Het CDA Vlissingen wil dat de gemeente gericht op zoek gaat naar deze stille

armoede.

5. Dit geldt overigens ook voor eenzaamheid, de gemeente kan hier niet direct iets

aan doen, maar wel ondersteuning bieden aan vrijwilligers die mensen bezoeken of

bijeenkomsten voor senioren organiseren.

6. Mantelzorg is geen keuze; een naaste wordt ziek en daar zorg je voor. Maar de last

kan zwaar zijn. Het CDA Vlissingen wil dat de gemeente organisaties ondersteunt die

mantelzorgers met raad en daad terzijde staan, en die ervoor zorgen dat de

mantelzorger er ook regelmatig tussenuit kan.

7. Bij de inrichting van de openbare ruimte moet rekening gehouden worden met

mensen die minder mobiel zijn. Om een paar voorbeelden te noemen: vlakke

bestrating, voldoende tijd bij verkeerslichten voor voetgangers, en veilige

instapmogelijkheden bij de bussen van het streekvervoer.

8. Digitalisering mag niet betekenen dat inwoners zonder laptop of smartphone zich

buitengesloten voelen of een gemeente of een hulporganisatie niet meer kunnen

bereiken. Het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek is alleen op

maandagen tussen 11 en 13 geopend, en dan alleen buiten schoolvakanties. Naar de

mening van het CDA Vlissingen moet dit elke werkdag geopend zijn. Vrijwilligers

kunnen hierin een mooie aanvullende rol spelen.



VITALE
BINNENSTAD
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1. We moet realistisch zijn: web-winkelen gaat niet meer weg. We willen wel een

gezellige binnenstad behouden, met winkels en horeca. Daarom gaan we graag in

gesprek met inwoners en middenstanders over de verbeteringen van hun binnenstad.

Samen kunnen we van winkelen in Vlissingen weer een belevenis maken.

2. De Spuikom is te lang een onbestemde plek geweest, tussen de binnenstad en de

Boulevards. Eindelijk wordt de ontwikkeling in gang gezet en komt er een nieuwe

invulling. Het CDA-Vlissingen ziet vooral ruimte voor hoogwaardige toeristische

voorzieningen, in een groene zone met mooie waterpartijen. Op deze manier vormt

het gebied een aantrekkelijke verbinding tussen de binnenstad en de Boulevards.



VITALE
CULTUUR
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1. Cultuur is meer dan een museum of een voorstelling. Cultuur verbindt ons ook als

samenleving, het geeft ons een identiteit. En dat verbinden begint voor het CDA

Vlissingen al op de basisschool. Goed onderwijs is in de ogen van het CDA Vlissingen

meer dan rekenen, taal en schrijven. Ook een bezoek aan een museum of het

filmfestival moet structureel tot het onderwijspakket behoren. Zo ontwikkelen

kinderen al op jonge leeftijd respect voor Nederlandse cultuur en voor al het moois

dat Nederland te bieden heeft.

2. Wat onderscheidt Vlissingen van zo ongeveer alle andere steden in Nederland?

Inderdaad, de ligging aan zee. Dat mag ook in de cultuuruitingen tot uiting komen.

Daar moet meer aandacht aan besteed worden, met het muZEEum en Michiel de

Ruyter als middelpunten.

3. Vlissingen moet ook de broedplaats blijven voor jonge enthousiaste artiesten en

kunstbeoefenaars. Een culturele voorziening is dan ook niet weg te denken uit de

Vlissingse samenleving.

4. Er moet meer aandacht komen voor cultuur en beleving in Vlissingen. Het

investeren in meer woningen en hotels moet vergezeld gaan van investeringen in

cultuur en beleving. Om Vlissingen aantrekkelijk te houden voor inwoners en

bezoekers moet cultuur op een niveau worden gebracht dat past bij de allure van

Vlissingen als festival- en evenementenstad.



VITAAL
BESTUUR
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1. Een fusie van Walcherse gemeenten is al lang onderwerp gesprek. Omdat het de

inwoners van de lokale politiek kan vervreemden, is die fusie voor het CDA-Vlissingen

geen doel op zich. Een goede samenwerking tussen de Walcherse gemeenten is dat

wel. Iedere gemeente heeft zijn unieke kwaliteiten, met samenwerking kunnen we

deze versterken.

2. Het zal veel mensen niet zo veel zeggen, maar op 1 juli 2022 wordt de

Omgevingswet van kracht. Een van de doelen van die wet is om door minder regels

meer ruimte te bieden voor particulier initiatief. Het CDA-Vlissingen is er sterk

voorstander van om meer aan de inwoners over te laten. Niet alles hoeft in het

stadhuis bepaald te worden. We moeten als bestuur meer vertrouwen hebben in de

inwoners.



VITALE
FINANCIËN
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1. Het CDA-Vlissingen wil transparantie in de te betalen belastingen en heffingen.

Rioolheffing is voor het bekostigen van onderhoud en vervanging riool. Duidelijk moet

zijn dat die heffing ook alleen daarvoor bedoeld is. Een actueel gemeentelijk rioolplan

kan dat inzicht bieden. Het CDA-Vlissingen vindt dat de in het verleden opgebouwde

spaarpot terug naar de inwoners kan. Het CDA-Vlissingen is voor solidariteit tussen de

generaties en vindt dat de generatie die gebruik maakt van het riool daarvoor mag

betalen en dat onze generatie daarom niet hoeft te sparen voor nieuwe riolering.

2. Bij stijgende huizen prijzen moet de gemeente het tarief van de

onroerendezaakbelasting (OZB) verlagen, omdat huizenbezitters anders

geconfronteerd worden met extra hoge OZB-aanslagen.

3. CDA-Vlissingen vindt dat de gemeente de overheid is die het dichtst bij de inwoners

staat. Als de gemeente verantwoordelijk wordt voor nieuwe taken dan vindt het CDA-

Vlissingen het belangrijk dat die uitvoering samen met andere overheden of

organisaties wordt gedaan. Het CDA-Vlissingen vindt dat bij nieuwe taken voldoende

geld mee moet komen en voldoende ruimte om keuzes te maken over het wat en hoe

die taken uit te voeren.

4. Vlissingen is nog steeds centrumgemeente voor maatschappelijke opvang,

vrouwenopvang en beschermd wonen. Vlissingen is doorgeefluik voor de vele

miljoenen (45 miljoen euro, bijna 20% van de begroting) die hier mee gemoeid zijn.

Het CDA-Vlissingen pleit om voor deze kosten een apart (extra) programma in de

begroting op te nemen om goed in beeld te houden waar Vlissingen wel over gaat en

waarover niet.


