
1

INLEIDING

Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn voor ons leidende principes.
Wij willen in Middelburg een leefbare samenleving met kansen voor iedereen. Wij zijn
voorstander van het zoveel mogelijk overeind houden van de sociale en zorgvoorzieningen.
Naast een goed sociaal beleid willen we echter meer. Wij kiezen voor een beleid van
aanpakken op tal van terreinen van huisvesting, milieu, jongeren- en ouderenbeleid, cultuur.
Geen woorden maar daden. De bomen groeien niet meer tot in de hemel, daar zijn we ons van
bewust. Dat wil niet zeggen dat er niets meer kan in Middelburg. Het gaat niet alleen om geld
maar ook om visie, creativiteit en daadkracht.

Sociale zaken en werk, armoede en inkomen
• Verruiming individuele bijzondere bijstand. De mogelijkheden om bijzondere bijstand

te krijgen in de vorm van een gift voor de vervanging van duurzame gebruiksgoederen
(bijvoorbeeld koelkast of wasmachine) worden verruimd, zodat mensen die langdurig
op het sociaal minimum zitten zich hiervoor niet langer in de schulden hoeven te
steken.

• Wij willen dat er een verruiming komt van de voorwaarden voor de kwijtschel-
dingsregelingen van gemeentelijke lasten. Toets tot kwijtschelding moet flexibeler
gehanteerd worden.

• Wij willen een verruiming van de mogelijkheid om naast de uitkering iets bij te
verdienen.

• Voorwaarden participatiebanen/ work first: mag geen banen verdringen, slechts van
beperkte duur (maximaal 8 weken), alleen in vorm van stage of combinatie werk met
scholing.

• Participatiebanen moeten aansluiten bij persoonlijke omstandigheden (denk bijv. aan
mensen met kinderen of cliënten met psychische beperkingen) en iemands
werkervaring.

• De gemeente gaat ruimhartig om met de sollicitatieplicht voor oudere
uitkeringsgerechtigden, alleenstaande ouders en mensen die de zorg hebben voor een
familielid of om medische redenen niet in staat zijn te werken.

• Meer faciliteiten cliëntenraad (cliënten van de sociale dienst), zoals meer financiële
middelen, scholingsmogelijkheden, kantoorruimte.

• Voedselbank horen niet nodig te zijn in onze samenleving en in ons land dat de
afgelopen twintig jaar twee keer zo rijk is geworden. Daar waar mensen in verband
met landelijk beleid buiten de boot dreigen te vallen en de gemeente geen
mogelijkheden meer heeft kunnen voedselbanken en charitas instellingen ondersteund
worden door de gemeente. De opkomst van voedselbanken kan de gemeente
tegengaan door de aanvraagprocedures voor bijstanduitkeringen te verkorten en de
aanvraagprocedures voor schuldhulpverlening eveneens te verkorten en te
vereenvoudigen, alsmede de capaciteit voor schuldhulpverlening uit te breiden.

• Wij willen een eenmalige individuele inkomensafhankelijke koudetoeslag om de
stijging van energiekosten tegen te gaan.

• Compensatie voor stijgende zorgkosten van de minima door extra kortingsregelingen
of collectieve ziektekostenverzekering moet gehandhaafd blijven..

• Wij willen gratis gebruik van de bibliotheek voor minima.
• Korting voor kinderen van minima voor zwembad en sportvoorzieningen.
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• De categorale bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten blijft ten
minste in stand, maar wordt bij voorkeur verruimd.

• Er moet betere voorlichting komen om het niet-gebruik van  regelingen voor ouderen,
uitkeringsgerechtigden, chronisch zieken en gehandicapten tegen te gaan.
Laagdrempelige voorzieningen die mensen met een laag inkomen helpen bij het
invullen van formulieren voor allerlei voorzieningen en regelingen, zoals het algemeen
maarschappelijk werk, moeten voldoende gesubsidieerd worden.

• De gemeente blijft afspraken maken met de Delta om afsluiting van energie te
voorkomen en neemt zelf maatregelen om afsluiting van water te voorkomen.

• De gemeentelijke sociale dienst moet zeer terughoudend zijn met het uitdelen van
strafkortingen op de bijstandsuitkeringen. Geen automatische straffen, maar goed
rekening houden met de omstandigheden en mogelijkheden van de individuele
uitkeringsontvangers.

Sociale werkvoorziening en reïntegratie
• De gemeente moet zich verzetten tegen de kabinetsplannen met de sociale

werkvoorziening, die de sociale doelstelling ondergeschikt maken aan de
bezuinigingstaakstelling.

• Doorstroming van WSW’ers naar een reguliere baan is op zich een goede zaak, maar
moet wel uiterst zorgvuldig gebeuren.

• De sociale werkvoorziening is bedoeld voor mensen met een beperking die zijn
aangewezen op een beschutte werkplaats. De sociale werkplaats is niet bedoeld voor
mensen uit de bijstand en andere die gereïntegreerd worden. Voor die mensen richt de
gemeente een reintegratiehuis in waar mensen geschoold en bemiddeld worden.
Contracten met particuliere reintegratiebureaus worden opgezegd en het geld wordt
gebruikt voor het gemeentelijke reintegratiehuis.

 
Volkshuisvesting

• Het ruimtelijke beleid moet verzekeren dat wijken gemengd van opbouw zijn,
voldoende groen hebben, voorzieningen als scholen en winkels aanwezig zijn en
bushaltes op loopafstand liggen.

• De druk op de voorraad betaalbare huurwoningen is de afgelopen jaren sterk
toegenomen. De gemeente moet met woningstichtingen afspraken maken die leiden tot
een forse afname van de woningnood:
a. de sloop en verkoop van betaalbare huurwoningen moet aan banden gelegd worden.
b. de nieuwbouw moet voor een veel groter deel gaan bestaan uit sociale
huurwoningen.

• De gemeente blijft via de Kredietbank Walcheren afspraken maken met
woningstichtingen om huisuitzettingen te voorkomen.

• Gemeente en woningcorporaties moeten een prominentere rol gaan spelen bij de bouw
van betaalbare koopwoningen voor mensen met een modaal en beneden-modaal
inkomen.

• Gemengde wijken zijn belangrijk. Daarom moeten er afspraken gemaakt worden met
de woningcorporaties over het tegengaan van inkomenswijken. Onder andere moet
voorkomen worden dat de sociale huurwoningen in populaire wijken door grote
huurverhogingen buiten bereik van de doelgroep raken.

• Het treffen van energie- en waterbesparende maatregelen in bestaande
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huurwoningen wordt sterk bevorderd. Woningstichtingen dienen aangezet te worden
tot daadwerkelijke actie op dit punt zonder dat dit ingrijpende financiële consequenties
heeft voor de huurder.

Zorg
• Stimuleren eerstelijns gezondheidscentra, inzet voor zorg dicht bij mensen en het

behouden van de polikliniek in middelburg, het Medisch Centrum Middelburg.
• Er moeten meer mogelijkheden en ruimte komen voor consultatiebureaus om o.a.

huisbezoeken te brengen.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning biedt veel bedreigingen. De gemeente moet
de wet goed en ruimhartig uitvoeren, om te voorkomen dat verworven rechten worden
afgebroken. De gemeente moet samen met alle betrokkenen snel met een visie komen
over uitvoering van de WMO, met als uitgangspunt wijkgericht maatwerk en een
sluitend netwerk rond alle zorg thuis. De invoering van de WMO mag niet leiden tot
aantasting van het voorzieningenniveau.

• Dakloosheid is een schande voor de samenleving. De gemeente moet zich tot het
uiterste inspannen om dak- en thuislozen weer een volwaardige plaats in de
maatschappij te geven. Het geeft echter geen pas om de voorzieningen ‘sober’ te
houden ‘omdat we ons richten op integratie’. Er moet dus meer geld komen voor de
dak-en thuislozenzorg, zodat Middelburg over een eigen dag- en nachtopvang kan
beschikken.

• De gemeente neemt het voortouw in het uitbreiden van het aantal Steunpunten
Mantelzorg, die erg laagdrempelige informatie en ondersteuning bieden aan
mantelzorgers (mensen die de -langdurige - zorg voor een familielid of kennis op zich
genomen hebben) en die een functie hebben in het signaleren van problemen waarmee
mantelzorgers te maken krijgen.

• Overmatig alcoholgebruik zorgt voor veel problemen. De gemeente moet geld
beschikbaar stellen voor projecten die alcohol- en drugsverslaving moeten tegengaan.

• De gemeente dient zich in te zetten voor legalisering van de aanvoer van de
coffeeshops. Tegelijkertijd voert ze een actief ontmoedigingsbeleid voor het gebruik
van softdrugs (onder andere met voorlichting op scholen) en handhaaft ze strenge
overlasteisen voor coffeeshops.

Ouderenbeleid
• Door een betere gezondheid kunnen ouderen langer meedoen in de maatschappij. De

samenleving kan daardoor langer profiteren van de opgebouwde kennis, ervaring en
kunde. Vergrijzing kan dan ook beter vervangen worden door VERWIJZING, aldus
Freek de Jonge. Lang leve de grijze roodstaart (ouderenplatform van de SP).

• De SP wil de preventieve zorg voor ouderen uitbreiden. Daardoor kunnen sociale
problemen voorkomen of vroegtijdig opgespoord worden. Door snellere en beter
afgestemde hulpverlening kan de zelfredzaamheid vergroot worden. Er moet veel
meer waardering komen voor de vele manieren voor de vele mensen (beroeps- en
vrijwilligers) die de zorg voor ouderen op zich nemen.

• Aandacht voor ouderen in de gemeente. Spreekuur voor ouderen in de wijken, behoud
van voorzieningen en diensten (klusjesdiensten, tafeltje dekje, alarmering e.d.) en
goede vervoersvoorzieningen. Wel dient er terdege op gelet te worden dat deze
diensten op financieel gebied voor een ieder bereikbaar blijven.

• In dorpen en wijken moet, in het bijzonder voor ouderen, gezorgd worden voor
voldoende voorzieningen zoals winkels, banken, postkantoren, medische en
welzijnszorgcentra. In alle gerealiseerde en nog te realiseren woonservicezones zorgen
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voor een steunpunt mantelzorg. Meer dan nu het geval is dient rekening te worden
gehouden met allochtone ouderen en hun specifieke behoeften en wensen.

• Groei van het budget voor ouderenvoorzieningen koppelen aan toename van het aantal
ouderen.

• De afhankelijkheid van het openbaar vervoer is voor ouderen meer dan gemiddeld.
Wij willen dat er rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid voor ouderen van
het station en opstapplaatsen voor de bus. Dit is voor ouderen dan ook van het grootste
belang.

• Door de scheiding van wonen en zorg ontstaat er een tekort aan geschikte
ouderenwoningen. Daarom wil de SP minimaal de bestaande goedkope
ouderenwoningen behouden (b.v. Bastion). Renovatie dient niet tot buitensporige
verhoging van de huren te leiden.

Jongerenbeleid
• De gemeente stelt zich ten doel om de plannen voor een oefenruimte voor jongeren,

bandjes en toneelverenigingen in de voormalige Nighttrain, zo snel mogelijk ten
uitvoer te brengen.

• De gemeente moet snel het geplande jongerengebouw in de Stromenwijk openen.
• De gemeente zorgt ervoor dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om

de jongerencentra draaiende te houden.
• Middelburg moet over een eigen, grote discotheek beschikken. Deze moet gebouwd

worden buiten de stadskern, zodat de bevolking er geen last van heeft.
• De gemeente gaat aan de slag om geschikte huisvesting voor jongeren, en niet alleen

studenten, uit te breiden.
• Als het Zeeuws Museum eindelijk open is, moet het voor jongeren tot en met 18 jaar

gratis toegankelijk zijn.
• Opvoedingsondersteuning krijgt een prominente plaats in het gemeentelijk

jeugdbeleid.
• Bij het ontwerpen van nieuwbouwwijken hanteert de gemeente voortaan een

speelruimtenorm. Van elke hectare wordt minimaal driehonderd vierkante meter
bestemd voor buitenspeelruimte. Ook in de bestaande wijken komt meer ruimte voor
buiten spelen.

• Basisschoolleerlingen krijgen een gratis sportstrippenkaart om sportproeflessen te
nemen.

Onderwijs
• De schaalvergroting in het onderwijs is geen goede zaak, zeker niet als deze leidt tot

het ontstaan van massale en onpersoonlijke ‘leerfabrieken’. De omvang van scholen
moet overzichtelijk blijven zodat leerlingen en schoolpersoneel elkaar tenminste van
gezicht kennen.

• Peuterspeelzalen zijn een belangrijke basisvoorziening, waardevol voor de
ontwikkeling van het kind. Ze moeten ook als zodanig behandeld worden. Dat wil
zeggen dat ze moeten werken zonder wachtlijsten en ouderbijdragen, en met
voldoende goed gekwalificeerd en betaald personeel. Samenwerking tussen
peuterspeelzalen en basisscholen moet gestimuleerd worden.

• De voor- en naschoolse opvang moet goed geregeld worden. De verantwoordelijkheid
ervoor moet echter niet bij de scholen gelegd worden.

• Het aantal uren gymnastiek op de basisschool wordt uitgebreid. De gymlessen moeten
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volledig gegeven worden door vakdocenten.
• De gemeente gaat werk maken van het bestrijden van analfabetisme – zowel onder

allochtonen als onder autochtonen.
• De periodieke schoolartsonderzoeken worden in ere hersteld en uitgebreid: ook de

sociale en geestelijke ontwikkeling van de kinderen wordt onderzocht.
• Aandacht voor gezond leven (beweging, eten) krijgt een belangrijke plaats in het

onderwijs. Ook de ouders worden hierbij betrokken.
• Het schoolmaatschappelijk werk moet blijvend gesubsidieerd worden.
• De gemeente zorgt voor goed onderhouden en veilige schoolgebouwen (denk aan

fysieke veiligheid, gymlessen etc).
• De gemeente gaat anti-pestprojecten op scholen stimuleren.

Sport
• Bewegen is gezond; op de sportclub leren jongeren sociale vaardigheden en op en

langs het sportveld komen mensen met de meest uiteenlopende achtergronden met
elkaar in contact.

• Sporten moet zoveel mogelijk in de eigen wijk kunnen. In elke wijk moeten daarom
goede sportvoorzieningen aanwezig zijn. Snel moet bekeken worden waar dit nu niet
het geval is, en vervolgens moeten er voorstellen komen om hierin wél te gaan
voorzien. De gemeente gaat actief op zoek naar plekken die als trapveldje of
voetbalkooi ingericht kunnen worden.

Openbaar vervoer en fietsvoorzieningen
• De sociale functie van het openbaar vervoer moet in stand gehouden worden op een

hoog niveau. Als de rijksmiddelen hiervoor niet toereikend zijn, moet er gemeentelijk
geld ingezet worden. Alle wijken moeten voorzien zijn van een goede frequente
reguliere busdienstregeling.

• Wij willen dat de gemeente gaat experimenteren met het aanbieden van gratis
openbaar vervoer op bepaalde tijden aan bepaalde groepen. Slagen de experimenten,
dan volgt stapsgewijze uitbreiding.

• Een treintaxi-functie vanaf het treinstation moet worden behouden.
• De gemeente moet de NS erop aanspreken dat er voldoende voorzieningen op stations

aanwezig blijven en dat de NS alles in het werk stelt om het station veilig te maken.
Zoals loketten, voldoende kaartautomaten, voldoende verlichting, vluchtwegen,
bereikbaarheid voor mensen met een handicap, liften, aanwezigheid van toiletten die
ook geschikt zijn voor gehandicapten, onderhoud en schoonmaak.

• Het open stellen van parkeergarages op koopzondagen zodat overlast van zinloos
rondrijden op zoek naar een parkeerplaats voorkomen kan worden

• Fietsen in plaats van autorijden wordt bevorderd door een aantal
maatregelen:
a. Beter onderhoud en asfalteren van fietspaden, waar enigszins mogelijk aanleg

van vrijliggende fietspaden langs alle 50- en 60- kilometer wegen.
b. De gemeente zorgt voor goede en veilige fietspaden (denk aan voldoende

verlichting langs fietspaden)
c. Fietsvriendelijke afstelling verkeerslichten.
d. Gratis bewaakte fietsenstallingen in het centrum.

Cultuur
• Cultuurdeelname door jong en oud verdient een stimulans. Jong geleerd is oud
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gedaan. Daarom moeten alle leerlingen van basisscholen en het voortgezet
onderwijs minimaal twee keer per jaar de kans krijgen om gratis een film-, theater- of
muziekvoorstelling te bezoeken.

• De gemeentelijke financiële middelen voor cultuur worden niet in zijn geheel in
prestige projecten, zoals het A-theater gestoken, maar ook in een goede en
toegankelijke programmering en projecten voor jongeren en beginnende kunstenaars.

• De SP is van mening dat er een onderzoek moet komen waarbij duidelijk wordt wat de
kosten en opbrengsten van de verschillende uitvoeringen van het theater (kleine/grote
zalen, filmzalen, horeca) op de verschillende locaties zullen zijn. Onze voorkeur gaat
hierbij uit naar een locatie in de binnenstad. Zo kan gekozen worden voor een theater
dat zichzelf zoveel mogelijk terugverdient. Dit hoeft voor ons geen A-theater te zijn.

Natuur en milieu
De gemeente Middelburg is aandeelhouder van Delta en dus mede-eigenaar van de
kernenergiecentrale Borssele. Als aandeelhouder moet Middelburg zich uitspreken
tegen het openhouden van de kerncentrale en voor investering in duurzame energie.

• In het gemeentelijk groenbeheer moet een grotere plaats ingeruimd worden voor
ecologisch beheer. Op veel plaatsen zijn daarvoor de omstandigheden aanwezig.

• Via de wijkraden krijgt de bevolking van Middelburg inspraak bij de inrichting van de
groenvoorziening in hun wijk.

• Duurzaam bouwen wordt verplicht gesteld bij nieuwbouw van woningen en
bedrijfspanden. Daarbij moet een maximale inspanning geleverd worden om het
energiegebruik en de verspilling van materialen terug te dringen. In alle nieuwe wijken
komen gescheiden afvoersystemen voor regenwater en afvalwater.

• Het ‘restgroen’ (stukjes stad/dorp die nooit bestemd zijn als groengebied, maar
inmiddels wel die functie gekregen hebben) wordt in kaart gebracht. Vervolgens wordt
bekeken welke gebieden inmiddels zo waardevol geworden zijn, dat ze bescherming
als groengebied verdienen.

• De gemeente schakelt voor de openbare verlichting en stroomvoorziening voor
gemeentelijke diensten volledig over op groene stroom.

• De gemeente gaat aan de slag met het uitwerken van een dierenwelzijnsbeleid.
De volgende punten moeten ook onderdeel zijn van een gemeentelijk
dierenwelzijnsbeleid:

- stimuleren van de weidegang van koeien binnen gemeentelijke
bestemmingsplannen;

- een gemeentelijk castratiebeleid voor zwerfdieren;
- (financiële) steun aan gemeentelijk asielwerk.

Integratie en asielzoekers
• Zolang het mensonwaardige beleid rond asielzoekers niet verandert, moet de

gemeente aandringen op een generaal pardon voor iedereen die onder de oude
Vluchtelingenwet valt, en blijft ze de noodopvang financieel steunen. Ook maakt ze
optimaal gebruik van de mogelijkheden om informatie aan te dragen die uitzetting van
deze asielzoekers kan voorkomen.

• De gemeente moet zich inzetten voor een zo goed mogelijke opvang en integratie van
erkende vluchtelingen. Het financieel steunen van VluchtelingenWerk, dat hier op
lokaal niveau veel werk van maakt, is van groot belang.

• Het ontstaan van ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen en wijken wordt met alle kracht
tegengegaan.
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• Wanneer in uitgaansgelegenheden allochtone jongeren zonder reden worden geweerd,
worden de vergunningen ingetrokken.

Ontwikkelingshulp
• Zusterbanden met landen in ontwikkelingsgebieden dienen aangemoedigd te worden.
• De gemeente moet concreet meedoen om de millenniumdoelen te bereiken

(belangrijkste doel: halvering van wereldwijde armoede vóór 2015) door het
structureel vanuit de gemeente ondersteunen van lokale organisaties die zich bezig
houden met ontwikkelingssamenwerking.

• Ontwikkelingsprojekten moeten gekoppeld worden aan gemeentelijke instellingen,
scholen e.d., om een band te creëren met deze projekten (een soort adoptie).

 Veiligheid
• De gemeente blijft de bewoners betrekken bij de veiligheid in hun wijk via de

wijkraden.
• In een campagne over openbare orde moet de gemeente duidelijk maken waar de

overheid op dit vlak wel en niet voor kan zorgen. Mensen moeten aangemoedigd
worden om aangifte te doen van criminaliteit, omdat dat invloed heeft op waar de
politie wordt ingezet.

• De gemeente moet erg terughoudend zijn met zaken als het uitvaardigen van
noodverordeningen en camera’s in de openbare ruimte.

• Wij vinden dat preventief fouilleren als veiligheidsmaatregel niet ingevoerd moet
worden. Het schept slechts schijnveiligheid en werkt discriminatie in de hand.

• Buurt- en wijkagenten vervullen een belangrijke taak. Hun werk moet niet in de knel
gebracht worden door ze regelmatig in te zetten voor andere politietaken.

• De gemeente maakt aan de landelijke politiek duidelijk dat de omvorming van de
politiekorpsen tot één landelijke dienst ongewenst is. Veiligheidsbeleid moet dicht bij
huis gemaakt worden. 

• De aanpak van huiselijk geweld wordt serieus ter hand genomen. De gemeente moet
zorgen voor voldoende opvangplekken, werkt aan preventie en draagt bij aan een
goede provinciale infrastructuur en bovengemeentelijke samenwerking.

• Voor een aanzienlijk deel van ex-gedetineerden is resocialisatie problematisch. Zonder
woonruimte, werk en inkomen en met een sociaal netwerk dat voornamelijk uit
mensen met een criminele achtergrond bestaat is dit niet zo verwonderlijk. De
gemeente blijft daarom stichtingen subsidiëren die ex-gedetineerden begeleiden bij
hun terugkeer in de maatschappij.

Democratie
• Het referendum over de Europese grondwet heeft geleerd dat burgers graag meepraten

en –beslissen over grote onderwerpen. De gemeenteraad gaat jaarlijks een debat
organiseren waarin burgers kunnen meepraten over een groot onderwerp dat in de
gemeente speelt.

• In de raadsvergaderingen wordt, indien daar behoefte aan is, een ‘vragenuurtje’ voor
de burgers gehouden.

Geld en organisatie
Je kunt als gemeente van alles willen, maar je moet het ook kunnen betalen. En
dat valt niet mee, met de ploeg van Balkenende aan het landelijke stuur.
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• Steeds duidelijker blijkt dat de uitholling van de publieke sector die de afgelopen
jaren heeft plaatsgevonden vooral tot problemen leidt. Wij zijn tegen verdere
verzelfstandiging of privatisering van gemeentelijke diensten of taken.
De gemeente mag haar aandeel in het energiebedrijf niet verkopen.

• Opstappende of weggestuurde topambtenaren moeten het stellen zonder ‘gouden
handdruk’. In voorkomende gevallen moet de gemeente eerder dan in het verleden de
ambtenarenrechter laten beslissen. Dat is zuiverder dan het maken van minnelijke
afspraken.

• De topinkomens in de (semi)-publieke sector rijzen de pan uit. De gemeente moet
verder terughoudend zijn met het verstrekken van buitengewone beloningen
(bonussen).


