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De Middelburgse VVD. Gewoon. Doen. 

De Middelburgse VVD staat voor een veilige en schone Gemeente Middelburg. Een gemeente waarin het 
goed leven, wonen, recreëren en werken is. Waar de inwoners zich trots voelen, van hun vrijheid genieten 
maar ook hun verantwoordelijkheid nemen. Een gemeente waar ondernemers welkom zijn en waar 
bezoekers zich thuis voelen.  
 
Dit wordt gefaciliteerd door een kleine maar krachtige overheid die inwoners de mogelijkheid biedt zich 
te ontplooien en zelf verantwoordelijkheden te dragen. Een sterk en degelijk bestuur is hiervoor nodig.  
 
De Middelburgse VVD heeft zich een stabiele en betrouwbare factor in het Middelburgse bestuur getoond.  
In de afgelopen gemeenteraadsperiode heeft de VVD diverse successen geboekt. Zo zijn verschillende 
moeilijke dossiers door onze inzet en initiatief in uitvoering gebracht zoals bijvoorbeeld de renovatie van 
de Schouwburg, de vereenvoudiging van de welstand en slechts een beperkte verhoging van de 
gemeentelijke lasten, ondanks de bezuinigingen. Tevens is er geen coffeeshop in Middelburg gekomen.  
 
Ook na de verkiezingen wil de Middelburgse VVD bestuurlijke verantwoordelijkheid blijven dragen voor de 
inwoners. We gaan graag weer aan de slag voor u! 
 
Chris Simons,  
Lijsttrekker VVD gemeenteraadsverkiezingen 2018  
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De Middelburgse VVD neemt steeds de 5 liberale waarden als uitgangspunt voor haar denken en 
handelen. Het gaat om de waarden vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale 
rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen. 
 
Vrijheid 
Vrijheid van de mens is onmisbaar voor ontplooiing. We bedoelen dan vrijheid op geestelijk, staatkundig 
en materieel gebied. Deze vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige discriminatie. De vrijheid moet zo 
groot mogelijk zijn. Er zijn wel grenzen aan persoonlijke vrijheid. De vrijheid van de een mag de vrijheid 
van de ander niet belemmeren. En we moeten oog hebben voor de belangen van toekomstige generaties. 
 
Verantwoordelijkheid 
Vrijheid beleef je alleen wanneer je ook besef hebt van verantwoordelijkheid, vinden liberalen. Een mens 
moet de gevolgen van zijn daden zelf dragen. Kan een mens zichzelf niet redden, dan moeten we helpen. 
Maar daardoor mag besef voor verantwoordelijkheid niet verdwijnen. Individuele verantwoordelijkheid 
vinden we ook een onderdeel van menswaardigheid. 
 
Verdraagzaamheid 
Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De ware vrije mens laat ook anderen vrij. 
Worden grenzen van het maatschappelijk toelaatbare overschreden? Dan moet de overheid ingrijpen. Ook 
is verdraagzaamheid tussen verschillende groepen noodzakelijk. De VVD verwerpt de klassenstrijd en de 
terreur van minderheden of meerderheden. We moeten in gemeenschapsverband kunnen leven. Daardoor 
leven we met een bepaalde gebondenheid. Deze is echter geen beperking. Het is juist een voorwaarde om 
de vrijheid van iedereen te verzekeren. De overheid bepaalt de mate en vorm van deze gebondenheid. 
Daarbij moet de overheid zo groot mogelijke geestelijke, staatkundige en maatschappelijke vrijheid 
waarborgen voor iedereen. 
 
Sociale rechtvaardigheid 
Sociale rechtvaardigheid moet bevorderd worden. Daarmee schept de overheid gelijke kansen voor 
iedereen. Eventueel verleent de overheid bijstand. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Maar 
gelijke ontwikkelings- en ontplooiingkansen zijn een liberaal verlangen. De VVD wil ongelijkheid zoveel 
mogelijk opheffen. Het waren de liberalen die begonnen met de bouw van sociale wetgeving. 
 
Gelijkwaardigheid 
Mensen zijn niet gelijk. Wel gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op ontplooiing. Iedereen heeft recht op 
vrijheid in geestelijk, staatkundig en materieel opzicht. Deze rechten zijn ongeacht geestelijke 
overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie. 
Discriminatie is uit den boze. 
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De Middelburgse VVD staat in de komende periode voor een deugdelijk financieel beleid, geen 
lastenverzwaring voor inwoners en ondernemers, veiligheid, een verantwoordelijk zorgbeleid, minder 
regels en een kleine, krachtige sterke overheid.  

Speerpunten voor de komende jaren voor de Middelburgse VVD zijn:  
1. Respect voor de eigen identiteit van Arnemuiden, Sint Laurens, Nieuw- en Sint Joosland en 

Middelburg 
2. Investeren om de leefbaarheid van onze kernen en wijken in stand te houden en te bevorderen 

3. Schoone, veilige en mooie kernen en wijken 

4. Eigen initiatief (van inwoners en ondernemers) omarmen 

5. Minder regels en een kleine, krachtige overheid 
6. Een financieel gezonde gemeente & geen lastenverzwaring voor bewoners en ondernemers 

7. Middelburg blijft coffeeshop vrij  

8. Duurzaamste (monumenten)stad van Nederland 

9. Op het gebied van duurzaamheid voldoen we aan de “Parijs akkoorden” 

10. Zorg is dichtbij, toegankelijk & efficient (geen onnodige bureaucratie) 

11. Middelburg blijft zelfstandig & werkt samen met anderen 

12. Levendige & aantrekkelijke binnenstad 

13. Divers, vraaggericht woningaanbod  

14. Middelburg als economische motor 

15. Aantrekkelijke studentenstad met een tweede university college 
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1.  Leefomgeving…waar het goed leven is 
1.1 …Waar je goed en betaalbaar kunt wonen  
 
Een Middelburgs huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je 
veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat 
onze inwoners op ieder moment in hun leven en in de plaats/omgeving van hun wens het 
juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te 
passen of door te stromen.  
 

 Middelburg, Arnemuiden, Sint Laurens en Nieuw- en Sint Joosland hebben hun eigen 
identiteit en worden daarin gerespecteerd. De VVD wil in deze kernen investeren om de 
leefbaarheid in stand te houden en te bevorderen. 

 We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters, appartementen in de 
duurdere huur - en koop sector en dat er kavels zijn voor mensen waar ze een eigen huis 
kunnen bouwen.  

 Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van 
nieuwe woonvormen. 

 Sociale huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De 
gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van 
doorstromen. 

 Woningcorporaties zorgen ervoor dat veel mensen in onze gemeente goed en betaalbaar 
kunnen wonen en staan voor goede woningen in een fijne leefomgeving. Ze werken met 
andere partners aan wijkaanpak, leefbaarheid en werken samen in het sociaal domein 
met Porthos en Orionis.  

 Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij 
hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit 
het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn.  

 Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. 
Daarom zijn we voor het verlagen van de belasting op eigen woningbezit.  

 Oude bedrijfsterreinen, zoals Ramsburg, knappen we op en sluiten we beter aan op de 
omgeving, dus bereikbaar en veilig.  

 
1.2  …Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water  
schoon is en het riool gewoon werkt 
 
We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage 
leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De 
gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat goed 
gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag.  
 

 Het uitgangspunt “de vervuiler betaalt” is een belangrijk uitgangspunt dat onlosmakelijk 
verbonden is met verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame ontwikkeling 

 De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid 
rondom afvalcontainers, onkruid, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en 
vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de 
veroorzaker. 

 De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. Als het ophalen 
en verwerken van afval goedkoper kan dan leidt dit tot lagere kosten voor de inwoners. 

 We willen afval zoveel mogelijk beperken en zoveel mogelijk recyclen en gescheiden 
inzamelen. Doel is om het volume aan afval zo veel mogelijke te reduceren.  
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 Het is oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een 
groot huishouden. Daarom kijken we bij deze heffing naar het aantal personen dat op 
een adres woont.  
 

1.3  …Waar duurzaamheid voorop staat 
 
De klimaatambities uit Parijs betekenen dat het energiesysteem in Nederland ingrijpend 
moet worden veranderd (de energietransitie). Dat is geen eenvoudige opgave. Daarnaast is 
het een uitdaging om in meer stedelijke gebieden goed om te gaan met de effecten van de 
klimaatverandering. Ten behoeve van klimaatadaptatie stelt de gemeente de kaders en 
schept de voorwaarden, waarbinnen individu, bedrijf of organisatie uitvoering geven aan hun 
handelen. Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid. Groen en economie zijn geen 
tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan.  
 

 Gebruik de resultaten van deelname aan het Interreg project1 “Water Resiliant Cities” om 
een strategie te formuleren voor een klimaatbestendige en water robuuste gebouwde 
omgeving, om bestand te zijn tegen de effecten van klimaatverandering.  

 De VVD ziet openbaar groen als gelegenheid voor “ontmoeten” en ontspannen, en het 
beperken van wateroverlast. 

 Het is belangrijk het bewustzijn onder bewoners en bedrijven te vergroten zodat zij zelf 
maatregelen gaan treffen in hun eigen (leef)omgeving waar er energie kan worden 
bespaard. Dat is goed voor hun portemonnee en draagt bij aan een duurzamere 
gemeente. 

 Voor sommige woningen en gebouwen zijn vanwege de welstand of een monumentale 
status belemmeringen om te verduurzamen. De VVD wil hier goed naar kijken en 
onderzoeken wat er wel mogelijk is, bijvoorbeeld met gebruik van aardwarmte. Maar ook 
regels die lokale energieopwekking, waaronder in coöperatievorm, in de weg staan 
moeten worden weggenomen. 

 De gemeente wil duurzaamheid stimuleren. Niet door te subsidiëren, maar door minder 
regels en eenvoudige procedures. Een goed voorbeeld doet volgen, dus de gemeente 
moet het goede voorbeeld geven en duurzaam handelen, produceren en recyclen, maar 
alleen op die plekken waar dat bedrijfseconomisch rendabel is.  

 De VVD wil geen windmolens in het buitengebied in verband met aantasting van de 
leefbaarheid, recreatie en landschap. 

 De gemeente werkt samen met het waterschap om oplossingen te zoeken die 
wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen. Ook weg- en 
natuuronderhoud hoort daarbij.  

 We willen dat de gemeente onderzoekt om initiatieven zoals bijvoorbeeld het CitySeeds2 
project in Dauwendaele/Mortiere duurzaam te integreren. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 De gemeente Middelburg neemt deel aan het EU-subsidieproject “Water resillient cities”. Het doel 

van het project is om (historische) steden veerkrachtiger te maken tegen klimaatverandering en 
wateroverlast door gebruik te maken van duurzame afwateringssystemen. 
2
 In het voorjaar van 2014 startte het stadstuinbouwproject van CitySeeds in Middelburg. We zijn 

toegankelijk voor alle minimumhuishoudens op Walcheren. Door hen te voorzien van de eerste 
levensbehoefte in de vorm van verse groente en fruit 



8 

1.4  …Waar vervoer van A naar B vlot gaat 
 
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te 
doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B 
komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.  
 

 Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer in het wegennet optimaal is. Wij 
vinden dat tijdens de spits de autowegen voorrang hebben op de vaarwegen. We willen 
dus dat de Schroebrug op dat moment niet open gaat.  

 De groei van het fietsgebruik in Middelburg juichen wij toe. Ook bezoekers gebruiken 
veel vaker de fiets. Naast goede en veilige fietspaden willen we ons extra inzetten voor 
goede en uitgebreide stallingsruimten zodat onze mooie pleinen gebruikt kunnen worden 
voor terrassen en markten.  

 Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen 
vervanger voor de auto, maar een aanvulling. We zijn tegen het laten rijden van bussen 
gevuld met lucht in plaats van passagiers. Een wens is een sneldienst tussen Middelburg 
en Vlissingen. 

 Voor het spoor blijven we streven naar een directere verbinding met de Randstad, en een 
goede verbinding met Breda. 

 We vinden het belangrijk dat de gemeente regie neemt naar de bundeling van 
vervoersstromen op Walcheren (WMO-vervoer, doelgroepenvervoer en toeristisch 
vervoer). 

 In Middelburg stimuleren we de bevoorrading van de binnenstad en dicht bewoonde 
winkelgebieden met emissie loze vervoersopties.  

 In Middelburg nemen wij bij de inrichting van straten en wijken vanaf het begin vooral de 
bewoners mee in het proces. Door middel van de verkeerswerkgroepen en wijkteams 
creëren we een optimale en veilige omgeving.  

 We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners, belanggroepen, 
verkeerswerkgroepen (zoals de Fietsersbond en de SWGW) en politiediensten samen 
kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.  

 Het stimuleren van emissie loze mobiliteit is goed voor de luchtkwaliteit in onze 
leefomgeving, goed voor reductie van de CO2-uitstoot en goed voor het aanjagen van 
innovatie. 

 

1.5 …En waar je bij A én B gewoon kunt parkeren 
 
 Wij willen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor inwoners en bezoekers. Dit geldt 

voor de binnenstad maar zeker ook in de wijken. Middelburg stimuleert dubbelgebruik 
van parkeerterreinen en parkeergarages,  

 We willen dat er een gratis parkeerterrein blijft op Ramsburg.  

 Het is verkeerd dat de gemeente de auto eenzijdig als melkkoe gebruikt, bijvoorbeeld bij 
parkeertarieven. Parkeertarieven moeten zo laag mogelijk zijn en het tevens mogelijk 
maken om de parkeerstromen te sturen. Het innen van zoveel mogelijk parkeergeld is 
geen doel. 
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2.  Economie  
Middelburg, waar ruimte is voor eigen initiatief 
 

2.1  …Waar inwoners volop de ruimte krijgen 
 
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke 
vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, 
buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig 
runnen van een wijkcentrum of het openhouden van het Julianabad in Arnemuiden. Wij 
juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, zonder 
dat daar jarenlange subsidies voor nodig zijn.  
 

 We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Op deze manier blijft het 
mogelijk om diverse vitale activiteiten in de dorpskern in stand te houden, zoals de 
ouderencursus, leesklasje, digitale vaardigheden, muziekvereniging. Wel dient te kunnen 
worden geborgd dat het initiatief ook op langere termijn in stand kan blijven.  

 De VVD wil met het principe van “Right to Challenge” inwoners in staat stellen en écht 
ruimte te geven om taken in de gemeente op zich te nemen en uit te voeren. 

 Het verenigingsleven is een belangrijk bindmiddel in de samenleving en onmisbaar voor 
zowel een zinvolle vrijetijdsbesteding, als voor participatie in het maatschappelijk leven. 
 

2.2  …Waar ondernemers volop ruimte krijgen 
 

Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde, economische toekomst. Het zijn 
ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het MKB, de 
horeca en detailhandel zijn dé banenmotor van de gemeente.  
 

 Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke 
omgeving. Een aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod is van toegevoegde waarde 
voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Daarom willen wij dat de gemeente 
bedrijfsinvestering stimuleert en leegstand zo veel mogelijk voorkomen wordt. 

 De houding van de gemeente is open en dienend; faciliterend en meedenkend naar 
ondernemers die zich in Middelburg willen vestigen, maar ook voor bestaande 
ondernemers.  

 Het actieplan Binnenstad dat in 2015 tot stand is gekomen, dient vanwege gewijzigde 
economische omstandigheden versneld te worden geactualiseerd.  

 De binnenstad coördinator vervult een blijvende rol als adviseur van bedrijven en 
gemeente en wordt door de gemeente voor maximaal 50% gefinancierd.  

 Zogenaamde gevelterrassen moet mogelijk blijven zonder vergunningen.  

 We hebben veel waardering voor de boeren in onze gemeente. We willen dat de 
agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen de 
ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of 
andere bedrijvigheid.  

 De VVD is van mening dat de combinatie van winkels en horeca in het centrum elkaar 
versterken. Ook het ondernemersklimaat in Arnemuiden, Nieuw & Sint Joosland en Sint 
Laurens dient te worden behouden.  

 In de ogen van de VVD is de gemeente een regisseur die samen met de ondernemers en 
de vastgoedeigenaren de binnenstad, en de kernen sterk en aantrekkelijk houdt. 

 De gemeente zorgt dat er voldoende bedrijfsterreinen zijn voor het vestigen van 
ondernemingen. Als er alternatieve ontwikkelingen zijn voor de Trekdijk staan we daar 
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voor open. Waarbij de belangen van inwoners, ondernemers en de gemeentelijke 
financiën in balans dienen te zijn.  

 
Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente 
ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente 
ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels.  
 

 Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. 
Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft de 
ondernemers de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ze zelf kunnen 
kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn. Wel dienen we respectvol met 
anderen om te gaan en met elkaar rekening te houden.  

 Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. 
De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.  

 We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan. Dat voorkomt 
onnodige bureaucratie. 

 Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen 
door een meldingsplicht of algemene regels.  

 
De VVD wil het economisch klimaat van Middelburg versterken. Doel is om het scheppen 
van zo gunstig mogelijke voorwaarden voor het ontstaan, de groei en het behoud van de 
economische bedrijvigheid. De zorgsector, de kennis- en vrijetijdseconomie zijn belangrijke 
pijlers van de lokale economie. Grote kansen biedt ook de ontwikkeling van hoger, met name 
technisch onderwijs. Volgens de commissie Balkenende levert dit een economische impuls 
die goed is voor Zeeland.  
 

 De VVD zet vol in op de komst van een tweede College en de vestiging van (een afdeling 
van) de HZ University of Applied Sciences. 
 

2.3  …waar de bezoeker zich welkom voelt  
 
Middelburg is een gemeente en stad met een rijke historie en prachtige monumenten. Veel 
toeristen uit binnen- en buitenland weten onze stad te vinden en te waarderen. Een bezoek 
aan en een meerdaags verblijf in de stad moet goed gefaciliteerd worden. De toeristische en 
recreatieve sector is voor de gemeente en Middelburgse ondernemers een belangrijke 
inkomstenbron.  
 

 Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen 
dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatie mag altijd in de 
natuur tenzij er aantoonbare permanente schade aan de natuur wordt toegebracht.  

 Goede toeristische informatie, promotie en gastheerschap zijn belangrijk. Daarom 
verhogen we onze bijdrage voor stadspromotie ten behoeve van doorontwikkeling en 
actualisering. 

 Het gaat om gastheerschap waarbij de toeristische vraagbaak herkenbaar en 
professioneel aanwezig moet zijn. 

 De VVD vindt het cruciaal dat inwoners en hun belangen bij (nieuwe) ontwikkelingen 
worden betrokken vanuit een goede relatie tussen toerisme, bedrijfsleven en 
inwoners.  

 Kennismaking met ons cultureel erfgoed vraagt actieve promotie en meertalige 
gidsen voor het rondleiden van toeristen, waarbij vooral wordt ingezet op de 
historische en strategische betekenis van Middelburg en haar directe omgeving  

 Er dienen in de jachthaven voldoende aanlegplaatsen te zijn voor varende toeristen.  
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 De VVD pleit voor een integrale visie en aanpak voor de toeristen- en recreatieve 
sector, die niet op zichzelf staat.  

 Middelburg dient met de rest van Zeeland op te trekken bij de 75-jarige herdenking 
van de bevrijding van Zeeland in 2019. In Middelburg verdient dit passende aandacht 
omdat de stad zwaar getroffen is.  

 

2.4  …En waar duurzaamheid in het teken staat van 
ondernemen 
 
We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met 
het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. Duurzaamheid biedt een 
kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. De 
gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te 
zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies.  
 

 De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en 
eenvoudige procedures op te stellen, niet door subsidie te verstrekken.  

 De gemeentelijke overheid pakt een actieve rol bij het verduurzamen van de gemeente, 
zodat de bewoners en ondernemers echt het gevoel hebben dat de overheid er voor hen 
is.  

 

3.  Samenleving  
Middelburg, waar iedereen meedoet 
 

3.1  …Waar je met plezier naar je werk gaat 
 
Werk is van groot belang voor de Middelburgers en onze samenleving. Met ons werk 
verdienen we geld voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk 
leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst 
van onze samenleving. Werk gaat altijd vóór een uitkering, óók als dat parttime werk is.  
 

 Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente 
opdrachten zoveel mogelijk aan lokale en regionale ondernemers. 

 We zetten ons ook in om werkgelegenheid naar Middelburg en of Zeeland te halen. Wij 
continueren onze bijdrage aan Economische Impuls Zeeland N.V. en streven een 
intensivering van de contacten na. 

 Samenwerking tussen Orionis Walcheren en het bedrijfsleven in de regio is daarom 
essentieel. Mensen die door omstandigheden niet erg productief zijn, moeten via 
subsidies voor bedrijven en beschutte werkplekken aan een baan worden geholpen. 

 Een eigen onderneming starten kan ook een manier zijn om uit een uitkeringssituatie te 
komen. De VVD stimuleert kansrijk ondernemerschap maar is tegen veredeld hobbyisme 
op kosten van de overheid. Het bijstandsbesluit zelfstandigen3 kan daarbij uitkomst 
bieden. Daarbij is samenwerking in de keten tussen partijen zoals de gemeentelijke 
ondernemerslokketten en economische zaken van belang 

                                                           
3
 Zelfstandigen kunnen in  (tijdelijke)  financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf 

bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en kan de ondernemer ondersteuning 
bieden. Bijvoorbeeld via een renteloze lening of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. 
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 Middelburg zorgt dat haar inwoners aan de slag gaan. Inwoners die tijdelijk 
arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn helpen we met het vinden van 
een baan. 

 Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen 
die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de 
slag te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg.  

 Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen 
verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie 
verricht, verliest zijn of haar uitkering. Wij vinden dat dit een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan hun welzijn en maatschappelijke betrokkenheid en mogelijk een opstap 
vormt naar betaald werk. 

 Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de 
laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd.  

 Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken 
de gemeente een leukere plek om te wonen. Vrijwilligerswerk is ook werk. 

 Waardering en ondersteuning voor de vele vrijwilligers is belangrijk. De uitreiking van de 
Lange Jan Awards vinden wij een mooie gelegenheid. 

 Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie 
naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is 
dat financieel merkbaar. Regelingen die dit belemmeren schaffen we af.  

 Kinderen mogen nooit de dupe zijn van armoede. We zetten ons in om, door middel van 
ondersteuning bij het onderwijs, sport en voeding voor deze kinderen een gelijke start te 
geven voor hun toekomst.  
 

3.2  …Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar 
school gaan 

 
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op 
school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar 
omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet 
alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. 
Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.  
 

 We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind 
gaat.  

 De school is goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er 
goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten op zogenaamde 
“kiss and ride” parkeerplekken bij school.  

 School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente het integraal 
kind centrum wat bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor muziek, 
sport en cultuur.  

 School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk 
een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.  

 Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat 
(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de 
peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.  

 Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid 
worden op hun baan voor later. 

 Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Hierbij wordt gehandeld overeenkomstig 
de gemeentelijke regeling, waarin rekening is gehouden met passend onderwijs Als 
ouders hun kind naar religieus onderwijs willen sturen, betalen zij dat vervoer zelf.  
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 We ondersteunen de Zeeuwse Muziekschool (ZMS) om te voorzien in muzieklessen op 
scholen in het basisonderwijs. Er moet wel een naschools aanbod zijn, maar dat is niet 
exclusief voorbehouden aan het instituut ZMS. Zo ontstaat ook ruimte voor particuliere 
aanbieders en muziekverenigingen om dit aan te bieden. 

 

3.3 …Waar iedereen goede zorg krijgt 
 
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We 
vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan 
professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Wij willen dat 
iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij 
nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen 
aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.  
 

 Centraal staat de behoefte van de zorgvrager. Daarbij wordt uitgegaan van wat iemand 
zelf kan, waarbij een beroep wordt gedaan op eigen kracht. Behoud van eigen regie staat 
voorop. 

 Preventie moet een prominente plaats krijgen in het gemeentelijk beleid. De zorg is 
toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen 
goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid 
biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je 
helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. 

 Ook, of juist, in de zorg willen we bureaucratie voorkomen. Ook hier willen we met de 
bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels om die te 
schrappen. Dit willen we doen door “schrapsessies” te organiseren met zorgverleners, 
clienten én inwoners.  

 Porthos is het gemeentelijke toegang voor mensen met een zorgvraag. Wel is de 
gemeente en/of Porthos terughoudend met het zelf uitvoeren van ondersteunings-en 
zorgtaken.  

 We zetten in op het benutten van krachten van de wijken, informele inzet en 
professionele kennis door wijknetwerken te ontwikkelen. Dit gebeurt in samenhang met 
de ‘Welzijnsvisie gemeente Middelburg’ van februari 2017 en door de 
ontmoetingsplekken in de woonservicezones te revitaliseren 

 We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze 
mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat 
mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Jaarlijks zal er 
ook een mantelzorgwaardering zijn. De gemeente moet er alles aan doen om zoveel 
mogelijk mantelzorgers te bereiken. 

 De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, 
kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met de buurgemeenten 
Vlissingen en Veere.  

 Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Door een eigen bijdrage te vragen, kan 
het kostenbewustzijn van inwoners worden verhoogd. Binnen de wettelijke 
mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage. 

 Uitgangspunt is dat de kosten en baten in balans en maatschappelijk rechtvaardig zijn. 
Dit betekent dat eenzijdige “stapeling” van zorg- en ondersteuningskosten moeten 
worden vermeden.  

 De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden 
door ontschotting van budget volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorg taken. 

 De zorgdiensten worden scherp ingekocht. De VVD is voorstander van bovenlokale 
inkoop van zorg. 
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 Ook preventie en vroeg signalering van schuldenproblematiek is van groot belang. 
Samenwerking binnen de gehele keten van het sociale domein is daarbij essentieel. Door 
samenwerking tussen Orionis, woningcorporaties en zorgaanbieders kunnen nieuwe 
schuldentrajecten in een vroeg stadium worden voorkomen.  

 Het samenbrengen van handhaving (boetes) en zorg (wegnemen oorzaken) voor de 
mensen die in een kwetsbare positie verkeren, werkt in de ogen van de VVD preventief 
en zorgt voor duurzame oplossingen. Daardoor is een overstijgende aanpak met partners 
op het gebied van inkomen en zorg nodig. 

 In Middelburg vinden we het normaal dat iedereen mee kan doen, waarin non-
discriminatie, gelijke kansen, toegankelijkheid en respect voor inherente waardigheid en 
persoonlijke autonomie algemene beginselen zijn. De gemeente pakt voortvarend de 
implementatie van het "VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap" 
op. 

 

3.4  …En waar nieuwkomers zich aanpassen  
 
Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar 
als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.  
 

 Zolang nieuwkomers in Middelburg zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de 
Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, 
werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. 
De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen 
zijn in de Nederlandse taal.  

 We sluiten niemand uit. Er zijn in Middelburg heel veel nieuwkomers die hun eigen weg 
hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf 
gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en 
verwachten dat ook van anderen. 

 Om asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in 
de regio tussen buurgemeenten.  

 Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De 
gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.  

 De VVD wil geen tweede AZC in de gemeente Middelburg.  
 

3.5  …Waar ruimte is voor sport 
 
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van 
sociale contacten. Met “Middelburg beweegt” ondersteunen we clubs en initiatieven van 
bewoners. We vinden het belangrijk dat elk kind kan sporten.  
 

 Middelburg heeft goede sport- en spelvoorzieningen verspreid over de gemeente. 

 Waarbij de sport- en spelvoorzieningen voldoende capaciteit en ruimte bieden. 

 Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke 
bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk. 

 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van 
buurtsportcoaches.  

 Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking.  
 Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan een gezonde 

levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. Daarbij willen we dat de 
gemeente stimuleert dat sport voor iedereen toegankelijk is.  

 De gemeentelijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot breedtesport en tot sport voor 
mensen met een beperking.  
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 Middelburg ondersteunt het organiseren van sportevenementen om zoveel mogelijk 
mensen kennis te laten maken met sport.  

 De VVD Middelburg gaat uit van de zelfwerkzaamheid en zelfstandig beheer van de 
accommodaties door de verenigingen en vindt dat breder gebruik van de accommodaties 
mogelijk moet zijn. 
 

3.6  …Waar aandacht is voor kunst en cultuur 
 
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de 
creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie. 
Cultuur in Middelburg is van iedereen. Voor ons zijn daarin de monumenten, 
cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. 
 

 Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners, de geschiedenis en cultuur van Middelburg 
kennen.  

 Onze monumenten moeten wij koesteren, zij moeten bewoonbaar blijven maar ook 
verduurzaamd kunnen worden. We willen inzetten om de mogelijkheden van 
verduurzaming en de betaalbaarheid hiervan te onderzoeken. 

 Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de 
basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie. 

 Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een 
specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden.  

 Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen 
inkomsten binnenhalen. Instellingen en verenigingen dienen niet louter afhankelijk te zijn 
van overheidssubsidies. 

 Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen.  
 

4.  Veiligheid  
Middelburg, waar je je veilig voelt 
Wij vinden allemaal dat veiligheid een van de belangrijkste taken van de overheid is. Politie, 
brandweer, gezondheidszorg moeten niet alleen efficiënt zijn geregeld, maar ook 
beschikbaar zijn voor ons allemaal.  
 

4.1 … Waar je eigen buurt veilig is 

 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.  
 

 De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar.  

 Dit betekent ook dat we een adequaat voorzieningenniveau dienen te behouden. Een 
goede bereikbaarheid van spoedeisende zorg met aanvaardbare aanrijtijden is daarbij 
bijvoorbeeld van levensbelang 

 De gemeente werkt samen met de andere Zeeuwse gemeenten binnen de 
Veiligheidsregio. 

 De in gang gezette verbeteringen bij de Veiligheidsregio op basis van het rapport van 
Twijnstra Gudde (januari 2017) moeten binnen afzienbare tijd concrete resultaten 
opleveren. 

 Veiligheid en veiligheidsbeleving van inwoners en bezoekers van Middelburg heeft 
prioriteit. De VVD wil dat de gemeente middels de integrale veiligheidsmonitor het 
veiligheidsgevoel van haar inwoners meet en daar het veiligheidsbeleid op aanpast 

 Aangifte doen kan op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in 
dat geval op afspraak langs komt. 
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 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor en 
ondersteunt initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. 

 Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze 
inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de 
meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de 
agent ter plaatse is gewenst. 

 Middelburg blijft coffeeshop vrij.  

 De gemeente pakt drugsdealers hard aan en de burgemeester gebruikt de 
bevoegdheden om drugspanden te sluiten. 

 
4.2 …En waar criminelen hard worden aangepakt 
 
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is 
helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en 
anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. 
Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze 
hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten. 
 

 De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets 
extra’s aan toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de 
zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.  

 De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. 

 Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij 
rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.  

 De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden 
die tot zijn beschikking staan om de openbare orde te handhaven en overlast te 
bestrijden.  

 Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van 
cameratoezicht en helmcamera’s. 

 Schade en de kosten van handhaving worden altijd verhaald op diegenen die dit 
veroorzaken. 

 Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het 
faciliteren van criminele activiteiten.  

 Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten.  
 
 

5. Lokaal Bestuur  
Middelburg, waar de gemeente er voor ons is 
 

5.1  …Waar de gemeente dienstbaar en modern is 
 
Middelburg gaat ook met de tijd mee. Verdere digitalisering is nodig om onze inwoners te 
helpen bij het aanbieden van digitale producten. Daarnaast moet de gemeente ook via 
andere kanalen te bereiken zijn. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket 
heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons 
uitkomt.  
 

 Bij alle aanvragen, of het nu gaat om een bouwvergunning of om WMO-zorg, moet voor 
de aanvrager duidelijk zijn wat van hem verwacht wordt en wat hij van de gemeente kan 
verwachten. Dit wordt vastgelegd in een duidelijk stappenplan met tijdlijn. 
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 We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de 
gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet 
andersom. 

 We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet 
digitaal kunt regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen. Een 
nieuw ID bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk.  

 Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van 
de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online 
toegankelijk te maken.  

 Privacy is een groot goed, dus de het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy 
van inwoners borgt.  

 De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.  
 

5.2  …Waar de overheid je niet in de weg zit 
 
We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van 
belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van 
advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen 
van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in 
een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming.  
 

 De VVD wil een compacte, krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor 
bewoners. 

 De gemeente werkt mee om nieuwe initiatieven te verrijken en het kans van slagen zo te 
vergroten. De ontwikkeling richting een participatiemaatschappij kan leiden tot nieuw elan 
en nieuwe initiatieven. Initiatiefnemers en voorlopers moeten het vertrouwen krijgen dat 
hun idee en/of inzet succesvol kan zijn en kans van slagen heeft en niet wordt bedreigd 
of in de kiem gesmoord 

 Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare 
regels om die te schrappen. Dit willen we doen door “schrapsessies” te organiseren met 
inwoners, ondernemers, zorgverleners en overige belanghebbenden  

 De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. Middelburg 
brengt de omgevingswet actief tot uitvoering. 

 
5.3  … waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld 
omgaat 
 
We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld 
wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is 
door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden 
besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.  
 

 We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.  

 We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel 
dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager. De leges voor vergunningen, 
paspoorten, rijbewijzen e.d. zijn kostendekkend en niet meer.  

 Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen leges te 
betalen. Zo’n situatie is al vervelend genoeg.  

 De woonlasten blijven zo laag mogelijk.  

 Een goede financiële huishouding is van groot belang. 
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 De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks 
eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is. 

 Gemeenteschuld door middel van leningen dienen teruggedrongen te worden. Het 
subsidiebeleid van de gemeente Middelburg wordt in de periode 2018-2022 geëvalueerd 
en herzien. 

 Gebouwen in eigendom van de gemeente dienen zoveel mogelijk te worden verkocht. 

 De uitvoering van het actieplan grondbedrijf4 (2015) wordt voortgezet. 

 Wij zijn voor minder regels (deregulering).  
 

5.4  … waar de gemeente goed met anderen samenwerkt  
 
Sommige problemen kunnen alleen worden opgelost door met anderen samen te werken. 
Andere overheden of belangenorganisaties kunnen immers ook bevoegdheden hebben over 
zaken die voor de gemeente Middelburg van groot belang zijn. Dergelijke maatschappelijke 
vraagstukken moeten dan ook gezamenlijk met partners worden opgepakt. Voorbeelden zijn 
bijvoorbeeld Campus Zeeland en Speelhof Hoogerzael. Deze andere manier van 
besluitvorming wordt ook vaak aangeduid als netwerksturing. Dit staat tegenover de 
hiërarchische vorm van sturing waarbij de Gemeenteraad alle zeggenschap heeft en als 
enige beslissingsbevoegd is. Netwerksturing is een belangrijke opgave voor de komende tijd. 
De vraag is hoe de Gemeenteraad bij netwerksturing invulling kan geven aan haar 
kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. 
 

 We vinden dat de Gemeenteraad in samenspel met het College aan de voorkant over 
deze belangrijke zaken moet spreken vóórdat we een proces met elkaar in gaan. Het 
frustreert wanneer er halverwege nog steeds gediscussieerd wordt over rolverdeling, 
afspraken etc. en het leidt tot een minder voldragen eindresultaat.  

 Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. Middelburg heeft een regionale opstelling en 
de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen 
met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald. 

 We blijven zelfstandig, de samenwerking met andere overheden (waaronder onze 
buurgemeenten Veere en Vlissingen) moet beter. We willen onze invloed op de sturing 
van de Gemeenschappelijke Regelingen (zoals de Veiligheidsregio, de GGD, Orionis en 
Porthos) vergroten.  

                                                           
4
 In 2015 is door de Gemeenteraad van Middelburg het actieplan grondbedrijf vastgesteld. Voor de 

bestaande posities is met dit actieplan grondbedrijf voor een beleid gekozen waarmee de huidige 
totale boekwaarde zoveel mogelijk terugverdiend kan worden door een aantal locaties volledig te 
ontwikkelen, een aantal deels te ontwikkelen en weer andere locaties helemaal niet meer te 
ontwikkelen en te verkopen. Met de uitvoering van dit actieplan blijft het mogelijk om ook in de 
toekomst woningen in de gemeente te blijven bouwen. 


