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Ruim vier jaar nadat de Middelburgse 

SP afdeling voor het eerst actie on-

dernam tegen de bouw van een nieuw 

theater op het Molenwaterpark, heeft 

het college van Burgemeester en 

Wethouders vandaag besloten om de 

bouw van dit omstreden prestigepro-

ject te schrappen.

Natuurlijk zijn we heel blij met besluit. 

Het ziet er naar uit dat de gemeente 

nu eindelijk het licht heeft gezien, 

maar we vragen ons dan toch wel af 

waarom het zo lang geduurd heeft?

Twee jaar geleden was al duidelijk dat 

Middelburg fors moest gaan bezui-

nigen, diverse instellingen stonden 

onder druk en op vele maatschappe-

lijk terreinen werd keihard gesaneerd. 

Toch bleef het theaterplan ongemoeid 

in de boeken staan voor 20 miljoen 

euro. Inmiddels is een gedeelte van 

dat geld al uitgegeven aan voorbe-

reidingskosten voor de bouw in het 

Molenwaterpark.

Dat blijkt nu dus weggegooid geld te 

zijn. Terwijl de gemeente wist dat er 

totaal geen draagvlak was voor dit 

onzalige prestigeproject. In de eerste 

drie weken van onze actie verzamelden 

wij ruim 2600 handtekeningen voor het 

behoud van ons groene hart.

Daarnaast was er in 2006 een referen-

dum waarin de overgrote meerderheid 

van de stemmers koos voor verbouw 

van het huidige theater. De keuze voor 

nieuwbouw op de plek van Miniatuur

SP SUCCES: MOLENWATERPARK BLIJFT BEHOUDEN
Walcheren, de lokatie van het huidige 

stadspark, eindigde als één na laatste.

We zijn heel blij dat de uitslag van het 

referendum nu toch realiteit wordt. Dit 

is waar de Middelburgse bevolking 

zich voor heeft uitgesproken en mede 

dankzij de vele acties die de bewoners 

hebben georganiseerd kunnen we nu 

werken aan een permanent stadspark 

voor iedereen. Dit bewijst dat actievoe-

ren wel degelijk zin heeft!

Er voltrekt zich een stille tragedie. 

Zonder gezicht, zonder geluid, maar 

toch is het er. Het is des te schrijnen-

der omdat het kinderen treft. Kinde-

ren die geen schuld hebben aan de 

situatie. Thuis is er te weinig geld voor 

een gezonde maaltijd, schoolreisjes, 

nieuwe kleren en trakteren op school. 

Met de kabinetsplannen waarbij 

mensen na een jaar werkloosheid al 

tot bijstandsniveau vervallen zal het 

aantal kinderen in armoede schrikba-

rend toenemen. Steeds meer kinde-

ren die hun schoen zetten, treffen die 

de volgende ochtend leeg aan.

Dit moet niet kunnen in een rijk land, 

vindt de SP. Om de stille tragedie 

zichtbaar te maken zamelen de 

vrijwilligers kinderschoenen in. Lege 

schoenen, die symbool staan voor alle 

kinderen die opgroeien in armoede. 

Heeft u nog oude kinderschoenen 

in huis, lever deze dan in, en laat 

hiermee úw stem horen tegen kinder-

armoede.

De kinderschoenen worden door het 

hele land verzameld en op 4 december 

in Den Haag als stil protest neergezet. 

Een deel van de schoenen wordt ‘s 

avonds weer ingezet voor een actie in 

Middelburg. 

Wilt u uw steentje bijdragen aan deze 

actie, neem dan contact op met Leo 

Ton, tel. 629828 (‘s avonds), e-mail 

middelburg@sp.nl.

MAAK EEN EIND AAN ARMOEDE ONDER KINDEREN

Foto: hondjevandirkie (CC BY 2.0)
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Elk voor- en najaar organiseert de SP 

een bijeenkomst voor de lokale afde-

lingen. Samen met andere afdelingen 

uit Zeeland en Zuid-Holland wordt de 

stand van zaken besproken en aan de 

hand van verschillende thema’s met 

elkaar van mening gewisseld.

De regioconferentie van 20 oktober 

stond in het teken van de gemeen-

teraadsverkiezingen in maart 2014. 

Die lijken voor veel mensen nog ver 

weg, maar het is voor de afdelingen 

belangrijk dat ze nu al nadenken over 

mogelijke kandidaat-raadsleden, het 

verkiezingsprogramma en natuurlijk 

de campagne zelf.

Daarnaast mag een deelname aan de 

gemeenteraad nooit ten koste gaan 

van de daadkracht van de afdeling 

zelf, het bestuur en de (actieve) leden 

zijn de dragende kracht achter een 

succesvolle afdeling, zij informeren 

de raadsfractie over zaken die spelen 

in de gemeente, kaarten misstanden 

aan en als het nodig is voeren zij 

actie, zowel in de gemeenteraad als 

daarbuiten.

SP AFDELINGEN OP REGIOCONFERENTIE KIJKEN VOORUIT
De aankomende tijd zal elke afdeling 

moeten investeren in scholing van 

de mogelijke kandidaat-raadsleden, 

zodat er volgend jaar een team klaar 

staat wat op elkaar ingespeeld is 

die voldoende betrokken zijn bij de 

afdeling, kennis hebben van de lokale 

politiek en vooral de handen uit de 

mouwen wil steken.

De 5 Middelburgse afgevaardigden op 

de regioconferentie kwamen allemaal 

enthousiast terug. Voorzitter Petroesj-

ka Sterk: “Het was een lange dag, 

maar heel inspirerend. We hadden er 

dit keer speciaal voor gekozen vooral 

nieuwe leden mee te nemen zodat zij

eens kennis konden maken met men-

sen uit andere afdelingen om ervaring 

uit te wisselen. Het was dan ook leuk 

om te horen dat elke afdeling een ei-

gen invulling kan geven aan de orga-

nisatie, zo kom je op nieuwe ideeën. 

Voor de nieuwe leden was het vooral 

leuk om te zien dat er waarde wordt 

gehecht aan ieders inbreng, ongeacht 

of je nu nog maar net komt kijken of al 

jaren meedraait. En voor mij was het 

leuk om te zien dat eventuele verle-

genheid snel overwonnen werd en al 

snel goed werd meegedaan aan de 

discussie. Kortom een waardevolle 

dag om goed in de startblokken te 

kunnen staan voor 2014.” 

In de PZC van 10 november kwam 

het uitgebreid aan de orde: de 

€ 62.000,- die het afscheid van Karla 

Peijs en de installatie van de nieuwe 

Commissaris der Koningin zou gaan 

kosten. Het deel hiervan dat specifi ek 

voor het afscheid van Peijs is bedoeld 

bedraagt €41.000,-.Verschillende 

partijen gaven af op deze discussie 

en benadrukten dat Karla Peijs ‘dit 

niet verdient’. D66 noemde de discus-

sie ‘gênant’. De SGP meldde: “62.000 

euro is een boel geld wanneer je daar 

vanuit een privésituatie naar kijkt. 

Maar voor een bestuurder valt dat 

best mee”. Over gênant gesproken.

Het CDA meldt: “Als er moet worden 

bezuinigd, zijn er nog wel andere 

zaken te vinden die minder glossy 

kunnen”. We horen ze graag.

COLUMN: AFSCHEIDSRECEPTIE KARLA PEIJS
De discussie hoort niet te gaan over 

Karla Peijs persoonlijk. Dat ze haar 

handtekening heeft gezet onder een 

akkoord om een polder onder water te 

zetten, dat ze zich inzette voor kern-

energie en voor een WCT die amper 

werkgelegenheid oplevert en concur-

rerend is met (ongesubsidieerde) 

plannen van het bedrijfsleven en dat 

ze een marinierskazerne, waar vrijwel 

niemand iets aan heeft, als geschikte 

compensatie ziet voor verlies van de 

belastingdienst, het openbaar ministe-

rie en de politie, doet er niet toe. Dat 

ze na de blamage in het tv-program-

ma Zembla geen excuses aanbood 

maar eerder de programmamakers 

verwijten maakte en dat ze de harde 

conclusies van de commissie Mans 

zonder blikken of blozen naast zich 

neerlegde, is ook niet van belang.

Waar het om gaat, is of je het kunt 

verantwoorden om 62.000,- uit te 

geven voor een receptie in een tijd dat  

steeds meer mensen afhankelijk zijn 

van voedsel- en kledingbanken.

De PZC weet te melden dat de kosten 

van het vertrek van Karla Peijs niet 

buitensporig hoog zijn in vergelijking 

met de kosten van het vertrek van 

andere CdK’s. Of de kosten hoog zijn 

in vergelijking met die van andere 

recepties doet echter niet ter zake, het 

gaat erom of het te verantwoorden is. 

Er worden op de receptie ongeveer 

700 mensen verwacht. Dus de uitga-

ven per persoon bedragen ongeveer 

€60,-. Voor sommige mensen is dit 

drie weken boodschapgeld. Verant-

woord? Wat ons betreft niet.
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Op het moment van schrijven is het 

regeerakkoord van de VVD, waar 

PvdA zijn handtekening onder heeft 

gezet,  een paar dagen geleden 

gesneuveld. Niet echt een probleem, 

want zo goed was het niet.

Zoals te verwachten was vallen de 

klappen in het akkoord bij degenen 

die het minst hebben en worden de 

allerrijksten buiten schot gelaten. Van 

het totaal aan bezuinigingen van 17,7 

miljard wordt 11,6 miljard (meer dan 

65 %) gesnoeid in de zorg, sociale 

zekerheid en ontwikkelingshulp.

Een greep uit het akkoord: verkorting 

van de WW-duur, versoepeling van 

het ontslagrecht, 1 miljard bezuiniging 

op hulp voor de allerarmsten in de 

wereld (ontwikkelingshulp), omzetten 

van de basisbeurs voor studenten in 

een lening (waardoor studeren weer 

voor de rijken wordt), bezuinigingen 

op regelingen voor jong-gehandi-

capten (Wajong) en het overhevelen 

van allerlei taken naar de gemeenten 

zonder dat daar voldoende geld bij 

geleverd wordt, zodat het in de nabije 

toekomst grandioos misloopt in onder 

andere thuiszorg, waar nu al grote 

problemen zijn, en jeugdzorg. 

De hypotheekrente-aftrek wordt wel 

aangepakt. Maar, zo staat in het 

akkoord, ‘de opbrengst sluizen we 

jaarlijks budgettair neutraal terug 

naar de groep die door de maatre-

gel geraakt wordt. Voor de helft door 

verlaging van het hoogste tarief in 

de inkomstenbelasting en voor de 

helft door verleninging van de derde 

belastingschijf in de inkomstenbelas-

ting’. Oftewel, er hoeft niets extra’s 

afgedragen te worden te worden, de 

rente-aftrek wordt verrekend met een 

belastingverlaging.

Er is ook sprake van een extra verho-

ging van de huurprijzen in de sociale 

sector. Hoe deze plannen precies 

uitpakken is niet duidelijk. De huren 

zullen door de kabinetsplannen extra 

stijgen, maar dit lijkt deels gecompen-

seerd te worden via de huurtoeslag. 

 ‘Scheefwoners’ gaan er sowieso fors 

op achteruit. 

Positief aan het akkoord is dat corpo-

raties onder directe aansturing van de 

gemeente komen en hun taak wordt 

teruggebracht tot ‘het bouwen, verhu-

ren en beheren van sociale huurwo-

ningen en het daaraan ondergeschik-

te direct verbonden maatschappelijk 

vastgoed’. Maar tegelijk wordt de hef-

fi ng voor verhuurders/woningcorpora-

ties verhoogd. In de praktijk betekent 

dit dat woningbouwcorporaties minder 

geld zullen hebben voor onderhoud 

en nieuwbouw van sociale huurwonin-

gen. Oftewel, corporaties krijgen weer 

als taak om huurwoningen te bouwen 

en beheren, alleen het geld dat ze 

daarvoor nodig hebben moeten ze 

inleveren. Dit terwijl er nu al een grote 

achterstand is in het onderhoud van 

bestaande woningen en de wachtlijs-

ten voor sociale woningbouw al meer 

dan een jaar bedragen. 

Voor de democratie is het huidige ak-

koord funest. Gemeenten en provin-

cies worden vergroot, waardoor de 

afstand tussen bewoners en overheid 

nu ook fysiek groter wordt.

Natuurlijk staan er ook een paar 

positieve punten in het akkoord: een 

aantal plannen op milieugebied, verla-

ging van topinkomens in de

publieke sector, toetsing en eventu-

ele aanscherping van de regels voor 

megastallen en het gebruik van anti-

biotica voor dieren, een verbod op het 

gebruik van wilde dieren in circussen 

en verplicht hergebruik van scoot-

mobielen en rolstoelen. Deze wegen 

echter in geen enkel opzicht op tegen 

de verslechteringen.

Tenslotte staan we nog even stil bij 

de inkomensafhankelijke zorgpremie. 

De SP was hiertegen omdat de aller-

rijksten hierbij werden ontzien, omdat 

een bovengrens van twee maal mo-

daal wordt gehanteerd. De Telegraaf, 

de krant waarin VVD’ers lezen wat 

ze moeten denken, was om een heel 

andere reden tegen: de rijken zou-

den volgens deze krant onevenredig 

belast worden.

Zo sneuvelde een slecht akkoord, niet 

omdat het ten koste ging van werklo-

zen, zieken, ouderen en gehandicap-

ten maar omdat de Telegraaf vond dat 

de rijken te veel bij moesten dragen 

aan een uitweg uit de crisis. 

We zijn zeer benieuwd en enigszins 

bevreesd waar de VVD, met gedoog-

steun van de PvdA, straks weer mee 

aan komt zetten.

ANALYSE REGEERAKKOORD
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Suggesties, opmerkingen of vragen over de Middelburgse Tribune? 

Stuur een mailtje naar middelburg@sp.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 0118-217720. 

Ook als u meer wilt weten of zelf wilt helpen bij het werk van de SP in Middelburg kunt 

u contact met ons opnemen. Kijk ook eens op de website: www.middelburg.sp.nl 

CARTOON: ZEELAND 2025

VERVOLG SP SUCCES IN DE EDELSTENENBUURT
Eind november is er een derde be-

wonersbijeenkomst in de Edelstenen-

buurt over het achterstallig onder-

houd. Uiteraard is een afvaardiging 

van het SP bestuur hierbij aanwezig. 

We kijken er vooral naar uit om de 

bewoners mee te horen denken over 

de oplossingen, want zij zijn de prak-

tijkdeskundigen. Het is goed om te 

merken dat Woongoed erg hun best 

doet om te zoeken naar duurzame 

oplossingen. Eind oktober waren we 

in gesprek met Woongoed over de 

verbeteringen die ze willen bereiken op 

het gebied van de klachtafhandeling. 

Woongoed vertelde toen dat het aan-

pakken van de door ons gerapporteer-

de problemen nu al een enorm positief 

effect op de wijk had: de bewoners 

voelen zich serieus genomen, en me-

dewerkers van Woongoed kunnen nu 

niet meer de wijk doorlopen zonder dat 

ze aan worden gesproken, de anonimi-

teit is verdwenen en de voorgestelde 

aanpak krijgt enorm veel waardering. 

Petroesjka Sterk: “Ik zou het kunnen 

samenvatten dat er geen pleisters 

meer geplakt worden maar verbanden 

gelegd! Oftewel, als je woningen op-

knapt en bewoners helpt dan krijg je er 

heel veel voor terug, namelijk een pret-

tige wijk om in te wonen waar verloede-

ring minder snel om zich heen grijpt. Zo 

krijgt de Edelstenenbuurt weer de glans 

die ze verdient.”

SP SUCCES IN DE EDELSTENENBUURT: WOONGOED 
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