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Onze overheid, de gemeente Middelburg, is verantwoordelijk voor de bestaanszekerheid van alle Middelburgers! 

We moeten erop kunnen  vertrouwen dat onze overheid deze verantwoording  neemt! 

 

De SP wil dat vertrouwen terug, daar bouwen we aan! 
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KERNVISIE VAN DE SP 
 
Ons leven wordt in belangrijke mate bepaald door de drang tot overleven. We zijn allemaal 
individuen met een eigen verantwoordelijkheid en we willen allemaal graag in volle vrijheid 
ons leven inrichten. 
Maar daarnaast is het ook zo dat geen van ons alleen kan overleven, laat staan zinvol 
leven. We hebben elkaar voortdurend nodig, we zijn ook sociale wezens. Onze ontwikkeling 
is bovenal het product van de samenwerking van mensen met andere mensen. 
Op basis van die vaststelling formuleren wij als Socialistische Partij onze kernvisie, onze 
taken en onze alternatieven voor de toekomst. 
 

DE KERN VAN HET SOCIALISME 
Als Socialistische Partij laten we ons in ons denken en doen steeds leiden door drie centrale 
begrippen: menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit 
tussen mensen. Het zijn de waarden die in de geschiedenis van vele eeuwen 
uitgekristalliseerd zijn als wezenlijk en onmisbaar voor menselijke beschaving en 
vooruitgang. 
 

MENSELIJKE WAARDIGHEID 
Tot de menselijke waardigheid rekenen we het respect van de ene mens voor de andere 
mens, de houding van mensgerichtheid, het recht om in vrijheid mee te beslissen over de 
inrichting van de samenleving, bestaanszekerheid voor iedereen en een eerlijke kans voor 
ieder mens om in vrijheid te midden van anderen en met respect voor alles wat leeft zijn 
persoonlijke geluk na te streven. Niet ieder mens is in staat dat te doen, ook daar moeten 
we voor open staan. 
 

GELIJKWAARDIGHEID 
Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen 
gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier 
bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving en 
de afwezigheid van elke vorm van discriminatie en achterstelling. 
  

SOLIDARITEIT 
Als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we tevens dat de mensen niet gelijk 
zijn. De mogelijkheden van de een zijn immers altijd anders dan die van een ander.  
Daarom moeten we voortdurend de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we waar 
nodig elkaar helpen, voor elkaar zorgen en ieder mens daadwerkelijk een eerlijke kans 
geven bij het streven naar een gelukkig leven. 
 
 

De morele uitgangspunten van de SP zijn opgetekend in het beginselprogramma ‘Heel de mens’. 
Dit programma werd vastgesteld op het 9de partijcongres in 1999. De volledige tekst kun je vinden op 

https://www.sp.nl/programmas/1999/heel-mens. 
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ONZE SPEERPUNTEN 

 

1. Bestaanszekerheid: waarborg voor meedoen in de samenleving 
Ongelijkheid leidt tot ontevredenheid, ontevredenheid leidt tot actie, met actie bouw je 
een samenleving. Vrijwaring van Gebrek (armoede) is één van de vrijheden waar 
Middelburg als de stad van de Four Freedoms Awards om bekend is en daarom maakt 
Middelburg echt werk van het verbeteren van bestaanszekerheid. Dat geldt ook voor de 
getroffen ondernemers die zijn getroffen door de coronamaatregelen. 

2. Betaalbare, energiezuinige woningen voor iedereen 
Meer betaalbare sociale huurwoningen realiseren. 

3. Toegankelijke, goed en betaalbare zorg 
Er moet een einde komen aan de controle- en indicatiegekte. Geen wachtlijsten in de 
(jeugd)zorg. Luisteren naar de vraag en professionele zorgverleners de 
verantwoordelijkheid geven om dat te doen! 

4. Meer aandacht voor fijn wonen in stad, dorp en wijk 
In Middelburg wonen en leven Middelburgers. Toeristen zijn welkom als tijdelijke gasten, 
maar bepalen niet de leefbaarheid. De kernen Sint Laurens, Arnemuiden en Nieuw- en 
Sint Joosland krijgen evenveel aandacht als de binnenstad. De Trekdijk wordt geen 
industrieterrein en Waterpark Veerse Meer wordt geen megapark. 

5. Stadsbestuur dichter bij bewoners 
De overheid moet zich anders opstellen: er moet een andere houding van de overheid 
komen! Als participatie wordt bedoeld, dan moet de overheid in gesprek gaan met 
bewoners, luisteren en daar naar handelen. Dat wil ook zeggen dat we niet andere 
burgers nodig hebben, maar een andere overheid. Daarom willen we (ook) spreekuren in 
wijkcentra en dorpshuizen. Het BOLwerk Stadskantoor verplaatst zich en wordt een 
NETwerk in de wijken en dorpen.  

6. Iedereen heeft toegang tot schone, betaalbare energie  
Middelburg wordt voorloper op het gebied van klimaat rechtvaardigheid. Zichtbaar voor 
iedereen: meer bomen in en rond Middelburg en een grotere biodiversiteit. 

7. Werk, onderwijs en cultuur: hartslag van een vitaal Middelburg 
Solidariteit is een werkwoord, werk en inkomen zijn een middel naar meer 
gelijkwaardigheid. Onderwijs is daartoe een voorwaarde. Cultuur is teken van 
beschaving, we willen een toegankelijk en breed cultuuraanbod. 

8. Iedereen voelt zich veilig in Middelburg 
De wijkagent wordt gekend in iedere wijk en dorp. Fietsen is overal veilig en de 
binnenstad, wijken en dorpen worden 30-km zones.  

9. Mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld moeten worden 

opgevangen 
Hulp voor mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld moet passend zijn. De 
procedures om asiel te krijgen moeten helderder zijn en minder langdurig.  
In plaats van grootschalige AZC’s faciliteert Middelburg, als stad van Four Freedoms 
Awards, kleinschalige opvang van asielzoekers geïntegreerd in wijk/dorp. 
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1. BESTAANSZEKERHEID: WAARBORG VOOR MEEDOEN IN DE 
MAATSCHAPPIJ 

 
Het bieden van bestaanszekerheid is een kerntaak van de overheid, ook van de 
gemeente Middelburg. Bestaanszekerheid is er wanneer je over de middelen kunt 
beschikken om in het levensonderhoud te voorzien en je je levenspatroon kunt 
waarborgen volgens de geldende normen van welvaart en welzijn.  
Ieder mens heeft behoefte aan een zeker toekomst perspectief op een normaal leven 
waarin hij/zij mee kan doen met familie en kinderen.  
Mensen willen samen (met elkaar en met de overheid) de risico’s van het leven 
zoveel mogelijk beperken. 
Er zijn grote groepen Nederlanders (dus ook Middelburgers) die ontevreden zijn. De 
SP begrijpt dat. De ongelijkheid is immers groot en wordt steeds maar groter.  
De afstand tussen bewoners en bestuur neemt toe, de solidariteit staat onder druk. 
De mensgerichtheid van systemen (zoals het systeem rond de toegang tot zorg) 
raakt steeds verder uit beeld. Deze ontevredenheid signaleert de SP.  
De SP reageert met een sociaal alternatief. Concreet ? Bijvoorbeeld op deze manier: 

 

 
1. In elke wijk komt een laagdrempelig spreekuur waar mensen terecht kunnen met 

financiële vragen. Hier krijgen zij van deskundige professionals duidelijke 

antwoorden en hulp bij het invullen van (digitale) formulieren. 

2. Voor mensen die moeite hebben met het voeren van gesprekken en het verwerken 

van alle informatie komen er onafhankelijke cliëntondersteuners. Deze 

onafhankelijke cliëntondersteuners begeleiden mensen tijdens en na gesprekken 

met instanties zoals TIM. 

3. Professionele schuldhulpverlening wordt sneller en mensvriendelijker ingezet. 

Mensen die schuldhulp zoeken worden zonodig begeleid bij het aanvragen van 

schuldhulp en bij het voorkomen dat schulden oplopen. Er wordt gezorgd voor 

voldoende capaciteit en kennis. 

4. De gemeente biedt in samenwerking met sociale woningcorporaties, 

energiebedrijven en andere betrokken instanties pro-actief hulp aan mensen die in 

financiële problemen dreigen te komen. 

5. De gemeente beschermt haar inwoners tegen incassobureaus die woekerrentes of 

hoge extra kosten rekenen. Een schuld bij de gemeente mag door bijkomende 

kosten nooit meer dan 100 % hoger worden dan het oorspronkelijke schuldbedrag. 

6. Goed dat het Sociaal Warenhuis er eindelijk komt (voedsel- en kledingbank). De 

gemeente dient daar de eerste- en eindverantwoordelijk voor te zijn. De “markt” past 

niet bij het concept Sociaal Warenhuis, ook niet in de vorm van Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen. 

7. De gemeente steunt ouderen die financieel in de knel komen door de verhoging van 

de AOW leeftijd de toenemende inflatie die niet door het rijk wordt gecompenseerd 

en door het ontkoppelen van de AOW met het stijgende minimumloon . 

8. Eigen bijdragen voor rechtsbijstandskosten en het eigen risico voor de 

ziektekostenverzekering worden volledig gecompenseerd als mensen onder 130% 

van het minimuminkomen zitten. Het aanvragen van bijzondere bijstand wordt 
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vereenvoudigd 

9. Organisaties die zich bezighouden met hulp aan mensen die in armoede leven, 

zoals Humanitas, krijgen volledige steun van de gemeente. 

10. Kinderarmoede wordt bestreden en voorkomen door snel handelen van Orionis en 

met de onderkenning dat het gehele gezin voldoende bestaansmiddelen moet 

hebben. Er komt een toegankelijke website waar makkelijk de weg naar de juiste 

afdeling voor hulp wordt gevonden. Signalen van vrijwilligers en professionals 

worden in het kader van preventie serieus opgepakt. 

11. Projecten zoals City Seeds die mensen verbinden en daarmee perspectief bieden 

om uit de negatieve spiraal van armoede te komen, ondersteunen we. 

12. Mensen met een uitkering die aan sociale activiteiten deelnemen, zoals 

vrijwilligerswerk, worden niet belast of gekort op hun uitkering. 

13. Bestaanszekerheid is evenzeer van toepassing voor ondernemers, zeker in de tijd 

van de beperkende anti-corona maatregelen. Daarom wil de SP dat Middelburg 

gedurende deze periode middenstanders vrijstellingen van gemeentelijke heffingen 

en belastingen biedt. Eigenaren van winkelhuurpanden kunnen in aanmerking 

komen voor verlaging OZB op voorwaarde dat de huren van de winkels evenredig 

naar beneden worden bijgesteld.  

 

Sociale Dienst: 

14. Op het armoedebeleid wordt niet bezuinigd, er wordt actief gewezen op regelingen 

waar inwoners recht op hebben. 

15. Mensen krijgen actief hulp bij het aanleveren van de juiste gegevens voor het 

aanvragen van een bijstandsuitkering. In urgente gevallen en aan personen die niet 

in staat zijn werk te vinden wordt direct een voorschot verstrekt. 

16. Mensen in de bijstand mogen tot aan € 500 per maand bijverdienen. Dat stimuleert 

ook de overgang naar werken. Daarnaast stimuleert de gemeente werkgevers om 

oproepkrachten en flexwerkers in vaste dienst te nemen. 

17. Iedereen moet een aanvraag voor bijzondere bijstand kunnen doen, ook als iemand 

nog maar net in de bijstand zit. 

18. De collectieve ziektekostenverzekering blijft gehandhaafd en de verhoging van de 

premie wordt gecompenseerd door de gemeente. 

19. Middelburg voert een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor huishoudens met een 

inkomen tot aan 130% van het bijstandsniveau. 

20. Ondernemers, die onder andere door de coronapandemie, in de problemen zijn 

geraakt, krijgen ook toegang tot deze regeling. Onroerende zaken en de auto 

worden niet langer meegenomen in de beoordeling voor toelating. 

21. Gemeentelijke tarieven, eigen bijdragen en eigen risico in onder andere zorg- en 

rechtsbijstand worden voor lage inkomens verminderd en/of gecompenseerd. 

22. Het toepassen van strafkortingen op de bijstandsuitkeringen moet een uitzondering 

zijn. Strafkortingen worden daarom altijd getoetst aan humane normen door een 

onafhankelijke commissie. 
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2. BETAALBARE, ENERGIEZUINIGE WONINGEN VOOR IEDEREEN 

 
Wonen is een basisvoorwaarde voor bestaanszekerheid. Daarom moeten te hoge 
woonlasten bestreden worden. De gemeente Middelburg moet hierin een 
slagvaardiger beleid uitvoeren dan in afgelopen jaren.  
Er moeten meer huurwoningen komen met een huurprijs van onder de € 500 per 
maand en energie-armoede moet actief bestreden worden. De gemeente Middelburg 
dient zelf het initiatief te nemen om meer sociale huurwoningen te bouwen, vooral bij 
een achterwege blijven van woningcorporaties als Woongoed. Middelburg heeft een 
actief beleid tot het realiseren van energie coöperaties en collectieve voorzieningen 
per wijk hiervoor en ook voor isolatie om CO2 uitstoot te beperken. 

 
1. Woningen zijn om in te wonen en niet een beleggingsobject 

2. Er komen meer huurwoningen met huur onder de € 500 per maand.  

3. Nieuwbouw van sociale huurwoningen vindt bij voorkeur plaats in buurten 

waar het aandeel sociale woningbouw momenteel niet hoog is. 

4. We hebben voorkeur voor kleinschalige uit - en inbreidingsplannen. 

5. Bij herinrichting en bij lopende projecten wordt ingezet op een gezonde mix 

van koop- en huurwoningen met goedkope en dure huizen. 

6. Middelburg neemt het voortouw voor de ontwikkeling van sociale 

huurwoningen in eigen beheer en eigendom als Woongoed niet wil bouwen 

7. Middelburg stelt grenzen aan woningen voor recreanten. De toeristische 

verhuur leggen we aan banden en het kopen van tweede woningen pakken 

we aan door een ‘woonplicht’ (zodat je ook echt in een huis moet gaan 

wonen). 

8. Langdurig leegstaande panden (bijv. scholen en kantoren) worden 

aangepast voor huisvesting. 

 
Huren: 

9. In de woningbouwcorporaties hebben niet de bestuurders het voor het 

zeggen, maar de huurders. 

10. Mensen moeten in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Aanpassing van 

woningen dient daarom vóór te gaan op gedwongen verhuizing. Daarnaast 

komen er voldoende levensloopbestendige woningen zodat ouderen 

gemakkelijk binnen de buurt kunnen verhuizen. 

11. Middelburg controleert de afspraken rond sociale woningbouw kritisch en 

scherpt deze zo nodig aan. 

12. De komende jaren wordt de huur niet verhoogd, ook niet met de 
inflatiecorrectie. Verlaging van de huur is wel een optie. 

13. Renovatie van woningen en wijk mag niet automatisch tot huurverhoging 
leiden. 

14. Woningcorporaties mogen huren in de ene wijk niet meer verhogen dan in 

de andere wijk. Dit kan leiden tot achterstandswijken. 

15. In schrijnende situaties (medisch en sociaal) helpen de woningcorporaties 

snel met een passende woning. 

16. Woonoverlast pakt de gemeente aan via de ketenaanpak 
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(huurdersvereniging, politie, zorgaanbieders) waarbij de achterliggende 

oorzaak ook wordt meegenomen. 

 
Energiezuinig beleid en milieumaatregelen: 
17. Middelburg stimuleert het plaatsen van zonnepanelen en plaatst 

zonnepanelen op alle daken van gemeentelijke gebouwen. 

18. De energiearmoede is in Middelburg-Zuid het hoogst van heel Walcheren en 

op één na het hoogst van heel Zeeland (bron: TNO). Driekwart van de 

huishoudens die in energiearmoede leeft is sociale huurder. Daarom worden 

met Woongoed afspraken gemaakt om de sociale huurwoningen in 

Middelburg versneld naar minstens energielabel A te brengen en over het 

plaatsen van zonnepanelen op de woningen. 

In de overgangsperiode kunnen huurders gesteund worden door 

energieconciërges (naar het voorbeeld van Apeldoorn). Zij adviseren 

omtrent energiegebruik en inventariseren de problemen. Ze zijn een schakel 

in de energietransitie en steun voor kwetsbare groepen. 

19. Voor iedereen die zelf geen zonnepanelen kan aanschaffen stimuleert / 

faciliteert de gemeente de oprichting van een energiecoöperatie en 

collectieve voorzieningen hiervoor naast mogelijkheden voor isolatie. 

20. Middelburg bouwt zo duurzaam, energiezuinig en milieuvriendelijk mogelijk. 

Alle manieren om dit te bereiken (crisis- en herstelwet, gaswet etc.) worden 

ingezet. 

21. Bij nieuwbouw komt een gescheiden afvoersysteem voor regen - en 

afvalwater. 

22. Het tegengaan van verstening wordt gestimuleerd door inwoners 

ondersteuning te bieden en te belonen bij het verwijderen van tegels en 

andere verharding uit tuinen. De gemeente geeft hier ook het groene 

voorbeeld en pakt zelf ook verstening aan en stimuleert meer groen in de 

wijk. 
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3. TOEGANKELIJKE, GOEDE EN BETAALBARE ZORG 

 
Zorginstellingen gaan meer samenwerken om de zorg beter en effectiever te krijgen (stop 
de marktwerking in de zorg!). Het voorkomen dat er zorg nodig is (preventie) wordt een 
integraal beleid van Middelburg. Integraal, d.w.z. dat zorgpreventie ingeweven is in alle 
andere beleidsgebieden van de gemeente Middelburg, zoals bijv. vernieuwend 
groenbeheer en zorg voor een groene omgeving. 
In iedere wijk/dorp komt een laagdrempelig spreekuur voor vragen over de zorg. Dit levert 
voor de gemeente een constante input over hoe de zorg nog toegankelijker, beter en 
betaalbaarder kan worden. De zorgvrager en zorgverlener stellen samen een zorgplan op 
(wat is nodig en wat wordt geboden). De gemeente biedt meer ruimte dan afgelopen jaren 
aan zorgprofessionals en ondersteunt het zorgproces tussen zorgvrager en zorgverlener 
en neemt geen zorginhoudelijk taak op zich. We willen het vertrouwen in het mensenwerk 
in het vak van zorgverlener terug! 
Geld voor de zorg gaat direct naar de zorg, dat wil zeggen: direct naar de zorguitvoering. 
Zorgaanbieders die een contract met de gemeente Middelburg hebben dienen aan te 
tonen dat hun overhead niet boven 15% ligt (overhead zijn die kosten die niet direct met 
de uitvoering van zorg te maken hebben). 
“De toenemende werkbelasting is een groot risico voor de zorg, met hoge werkdruk en 
hoog ziekteverzuim en onnodige uitstroom. Wat hieraan te doen is, is tegengaan van de 
bureaucratie en het verminderen van de registratielast”, aldus Conny Helder, de minister 
Zorg in Rutte IV in een uitspraak van maart 2021. De gemeente Middelburg gaat er in de 
periode 2022-2026 alles aan doen wat in haar vermogen ligt om dit beleid vanuit lokaal 
perspectief mede uit te voeren. Kortom: meer doen in de zorg en minder administratieve 
rompslomp! 

 
1. Er moet een einde komen aan de indicatie- en controlegekte (scheelt veel 

bureaucratie). 
2. Er wordt onafhankelijke cliëntondersteuning geboden. 

3. In elke buurt komt een laagdrempelig spreekuur waar iedereen terecht kan met 

vragen over de zorg. Hierdoor kan snel gehandeld worden. 

4. Zorgverleners voeren het keukentafelgesprek en stellen samen met de zorgvrager 

een zorgplan op. Omdat zorgverleners iemand dagelijks zien kunnen zij snel melden 

dat er minder of juist extra zorg nodig is. Zorgverleners ondersteunen cliënten bij de 

zorg aanvraag. 

5. TIM geeft de uiteindelijke indicatie af en vernieuwt deze onmiddellijk als de cliënt dat 

vraagt. De zorgverleners schrijven samen met degene die een zorgvraag heeft en/of 

met familie het ondersteuningsplan. 

6. In kleine buurtgebonden teams werken verpleegkundigen en huishoudelijke hulpen 

samen voor ‘hun’ cliënten. Deze teams zijn zelfstandig en hebben samen met de 

cliënt de vrije hand in het opzetten van de best passende zorg en de organisatie 

ervan per cliënt. 

7. De medewerkers in de Jeugdzorg zijn de professionals. Zij komen in het gezin thuis 

en kunnen dus het beste beoordelen welke zorg nodig is. De gemeente kan een 

zorgvraag vanuit de professional niet negeren of weigeren. Samen met cliënten 

hebben zij de regie over de zorg voor de cliënten als het gaat om de aanvraag van 

uitbreiding van indicaties. De jeugdzorgmedewerker krijgt ruim baan om het nodige 
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werk naar behoren uit te voeren. 

8. We maken ons er sterk voor dat de provincie of het rijk een organisatie opricht voor 

moeilijke/zware jeugdzorgsituaties waarvoor geen behandeling beschikbaar is.  

9. Alle klachten, ook bezwaarprocedures tegen beschikkingen, moeten naast 

schriftelijk ook mondeling kunnen worden ingediend. 

 
Fysieke toegankelijkheid: 

10. Het VN-verdrag voor de gehandicapte mens is en blijft de norm. Algemene 

voorzieningen moeten toegankelijk worden voor iedereen. Bij informatievoorziening 

(gemeentelijke websites) moet rekening gehouden worden met diverse beperkingen 

bij mensen. Voorkomen moet worden dat mensen geen of te weinig informatie 

krijgen waardoor zij hun aanvragen niet goed kunnen opstellen of indienen. 

11. Openbare gebouwen, scholen, theaters, zorginstellingen, sportcomplexen etc. 

moeten toegankelijk zijn voor mensen die slecht ter been zijn, ouders met 

kinderwagens, mensen in een rolstoel of scootmobiel en blinden en slechtzienden. 

12. Er moeten meer openbare toiletten komen, die toegankelijk zijn voor gehandicapten. 

13. Met de (her)inrichting van elke buurt wordt rekening gehouden met voetgangers, het 

gebruik van rollators en scootmobiels en er wordt gezorgd voor voldoende bankjes 

en groen. 

 

Thuiszorg: 
14. (Thuiszorg-)medewerkers werken in vaste dienst en worden volgens de CAO 

betaald. 

15. Geld voor zorg moet naar zorg! Salarissen van directie en managers van 

Thuiszorgorganisaties horen niet hoger te zijn dan het hoogste loon in de cao 

namens de werkgevers in de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT). 

16. Waar mogelijk worden WMO-hulpmiddelen hergebruikt. 

 

Jeugdzorg en jongeren: 
17. Bij de uitvoering van de Jeugdzorg blijven de budgetten geoormerkt. Als dit 

ontoereikend blijkt voor een goede zorgverlening wordt het budget door Middelburg 

verhoogd. 

18. Het VN verdrag voor de rechten van het kind wordt nageleefd. 

19. De jongerencentra blijven open en waar mogelijk worden de openingstijden 

uitgebreid. 

20. We bieden een oplossing voor zwerfjeugd door ervoor te zorgen dat in jeugdcentra 

permanent een afdeling/jeugdwerker aanwezig is die voor acute hulp kan zorgen. 

Ook voor zwervende (jong)volwassenen wordt een passende oplossing gezocht. 

21. In plaats van Mosquito’s, kleine piepkastjes om jongeren te verjagen, te gebruiken 

gaan we met ze in gesprek om te zoeken naar een structurele oplossing. 

22. Middelburg blijft jongeren bewust maken van schadelijke effecten van tabak, alcohol 

en drugs en   blijft ouders erbij betrekken. Goede samenwerking is hier nodig met 

politie, Bureau Halt en bewakingsdiensten, vvanwege hun belangrijke rol om te 

signaleren en met jongeren in gesprek te gaan. Het is zaak om ook de 

sportverenigingen, scholen en ouders actief bij te betrekken. Daarnaast worden  
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projecten om alcohol- tabaks- gok en/of drugsverslaving tegen te gaan met kracht 

voortgezet of gestart. 

 

Ouderenzorg: 
23. De preventieve zorg voor ouderen wordt uitgebreid via professionele wijkaanpak. 

24. Via de zorg in de buurt komt er een spreekuur voor ouderen. 

25. Mensen moeten de mogelijkheid hebben om in hun eigen wijk kunnen blijven wonen, 

ongeacht hun leeftijd of beperkingen. 

26. De gemeente zorgt dat de faciliteiten in de woonservicecentra behouden blijven. 

27. Er wordt onderzoek gedaan naar de behoefte aan kleinschalige “zorgbuurthuizen”. 

Nu grote bejaardenhuizen gesloten worden is de stap naar een verzorgingshuis pas 

in een stadium van intensieve zorg mogelijk. In een zorgbuurthuis kunnen ouderen 

die meer zorg nodig hebben, samen met hun eventuele partner, in hun eigen buurt 

blijven wonen. 

28. De bezuinigingen op de buurtbus worden teruggedraaid en er komt weer OV in de 

stad. 

 

Daklozenopvang: 
29. Middelburg staat er garant voor dat er voldoende plekken aanwezig zijn in de 

bestaande dak- en thuislozenopvang in Vlissingen en doet al het mogelijke om 

dakloosheid te voorkomen. 
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4. DORPEN EN WIJKEN 
 
Buurt- en dorpshuizen worden meer en meer een servicepunt van de gemeente aan de 
Middelburgers. Naast de spreekuren zorg komen er ook spreekuren van de wijkagent, van 
jongerenwerkers en hebben de wijkwethouder en wijkmanager er regelmatig spreekuur.  
 
Bestaande bedrijventerreinen worden zonodig vernieuwd en vooralsnog komen er geen 
nieuwe bedrijventerreinen bij, ook niet bij Nieuw- en Sint Joosland.  
De verkeerssituaties (veiligheid) in dorpen en wijken krijgen de hoogste prioriteit, daarbij 
denken we vooral aan de schrijnende situatie die in Arnemuiden aan het ontstaan is 
(Schuttershof) en aan het parkeerprobleem in verschillende wijken. Waterpark Veerse Meer 
als megapark moet er niet komen. 
 

Algemeen: 
1. We investeren verder in het groen- en wegenonderhoud. 

2. Buurt- en dorpshuizen blijven behouden. Ze worden servicepunten voor de 

inwoners. 

3. In elke wijk en kern komt een gemeentelijk loket dat tevens dienst doet als spreekuur 

ruimte voor o.a. wijkverpleging en wijkagenten. 

4. Er worden geen nieuwe bedrijventerreinen ingericht. 
 

Specifiek: 
5. De school in Sint Laurens moet blijven bestaan met uitbreiding naar een brede 

school waar meerdere functies, zoals kinderopvang en een gezondheidscentrum, in 

samenkomen. 

6. De verkeerssituatie in de Schuttershof te Arnemuiden moet op korte termijn worden 

verbeterd. Het Waterpark Veerse Meer als megapark is buiten proporties waardoor 

veel verkeersoverlast is te verwachten. Alleen een park ter grootte van de 

voormalige Witte Raaf is acceptabel. 

7. Er moet een bovengrens komen aan het aantal overnachtingen in de gemeente 

Middelburg. We voorkomen verdere overlast door verkeer, bij recreatiegebieden en 

in te drukke winkelstraten, door het aantal toegestane overnachtingen door toeristen 

te bepalen en daar ook op te controleren. 

8. De grond bij de Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland wordt niet gebruikt als 

bedrijventerrein. 

9. Het winkelcentrum Dauwendaele blijft op de huidige locatie en wordt vernieuwd. 

10. Aan de Zuidsingel (de bouwput en omliggende woningen) komen sociale 

huurwoningen. 

11. De grond bij Cleene Hooge en Poppenroede, die niet wordt bebouwd, wordt aan een 

biologische boer verkocht. 

12. Het Toorenvliedtpark wordt opnieuw voetgangersgebied, sluipverkeer door fietsers 

wordt onmogelijk gemaakt.. Het P.C. Boutenspad (het fietspad ten zuiden van het 

Toorenvliedtpark) wordt verlicht. 

13. Er wordt gezorgd voor een goede en regelmatige OV verbinding tussen alle dorpen 

en wijken. 

14. In Zuid pakken we de parkeeroverlast bij het Winkelcentrum in de Magistraatwijk 

aan. 
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5. BEWONERS, BESTUUR EN EEN DIENSTBARE GEMEENTE 

 
De gemeente komt met haar bestuurders en ambtenaren (letterlijk) dichter bij de 
Middelburger te staan. Veel Middelburgers ervaren het Stadskantoor aan de Kanaalweg als 
een BOLwerk. Wij dagen bestuurlijk Middelburg uit om serieus werk te maken van het 
vormen van een NETwerk in de wijk of het dorp. Dus door dorp en wijk in te gaan. 
Participatie van burgers mag vooral inhoud en vorm krijgen door overheidsparticipatie (tijdig 
meedenken, meepraten en meedoen van bewoners!). Participatie en bezuinigingen 
verhouden zich als water en vuur tot elkaar en sluiten elkaar dus uit. Participatie vraagt niet 
zozeer andere burgers, maar een andere overheid. Meepraten vraagt luisteren en daarnaar 
handelen door de overheid! 
Een fusie van Middelburg met bijv. Vlissingen en/of Veere is voor de SP geen optie.  
Wij denken dat dit vooral veel bestuurlijk gedoe oplevert wat niet alleen (te)veel geld gaat 
kosten, ook zal de afstand overheid – burger zich vergroten, terwijl we de afstand juist willen 
verkleinen. 
 

1. In elke wijk en kern komt een gemeentelijk loket dat tevens dienst doet als 

spreekuur-ruimte voor o.a. wijkverpleging en wijkagenten. 

2. Vrijwilligers worden gekoesterd en niet extra belast met verplichte tegen-prestaties 

voor het gebruik van een accommodatie. 

3. De SP ondersteunt het eigen initiatief van de inwoners, maar dit mag nooit leiden tot 

een gemeente die haar taken afschuift uit bezuinigingsdrift. 

 
 

Goed bestuur: 
4. Een referendum krijgt een duidelijke JA/NEE-vraag en wij zien de uitslag als 

bindend. 

5. Gemeentelijke taken of diensten worden niet verder afgestoten of overgelaten aan 

bedrijven. 

6. De uitwerking van de Omgevingswet wordt vooral zichtbaar in de leefbaarheid en de 

versterking van de kernen van Middelburg en daarbij de vergroening en inbreiding. 

 

 
Samenwerking en Zelfstandigheid: 
7. Samenwerking met andere gemeenten toetst de SP kritisch op demogelijkheid van 

democratische controle door de gemeenteraad. 

8. Klachten en bezwaren worden altijd behandeld door een onafhankelijke commissie, 

ook door organisaties die namens Middelburg besluiten nemen, zoals SaBeWa en 

Orionis. 

9. Middelburg blijft een zelfstandige gemeente. 
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Financiële betrouwbaarheid: 
10. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders bestaat uit maximaal 3 fte 

wethouders. 

11. De raadsvergoeding wordt met 20% verlaagd. 

12. Tegemoetkomingen voor raadsleden, zoals een tablet, worden afgeschaft, die kan 

immers worden betaald met de raadsvergoeding. 

13. De Roemernorm van maximaal 10% externe inhuur van arbeid wordt gehanteerd. 

Daarnaast wordt de gemeenteraad altijd geïnformeerd over het bedrag, het doel, de 

periode en de reden van de inhuur. 

14. Op de nieuwjaarsreceptie en andere hapje-drankje-recepties worden de 

consumpties beperkt tot een drankje per persoon. De overige consumpties zijn voor 

rekening van de deelnemers. 

15. Middelburg laat gemeentelijke heffingen en tarieven niet of slechts gematigd stijgen 

en verlaagt het vaste deel van de afvalheffing voor de lage inkomens. 
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6. MIDDELBURG ACTIEF MET KLIMAATVERANDERING 
 
De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen. Ook Middelburg dient een actief beleid te 
hebben om die gevolgen te keren: voorkomen en aanpassen. Middelburg heeft een 
energieVISIE voor de lange termijn en koppelt dat ook aan natuurbeheer. 
Duurzame en schone energie moet toegankelijk worden voor iedereen. Hierin heeft de 
gemeente Middelburg een sleutelrol en dus een actieve rol en verantwoordelijkheid.  
Zo krijgt het verduurzamen van huurwoningen een hoge prioriteit en is isolatie van alle 
woningen een belangrijk punt om energie te besparen.  
Braakliggende terreinen worden sport- en speelterreintjes in samenwerking met scholen en 
natuurorganisaties. Belangrijke input voor leefbaarheid in wijken en dorpen is het klimaat en 
milieu. Educatie m.b.t. de noodzaak om de gevolgen van klimaatverandering te voorkomen 
moet een hogere prioriteit krijgen, ook vanuit Middelburg.  

Energie: 
1. Duurzame, schone energie moet toegankelijk worden voor iedereen. 

2. Verduurzaming van huurwoningen krijgt een hoge prioriteit. 

3. De gemeente helpt mee om het Zeeuwse Provinciaal Schone Energie Fonds op te 

richten dat lokale coöperaties ondersteunt in schone energie voor iedereen. 

4. Middelburg bevordert initiatieven voor het lokaal opwekken van duurzame energie 

en geeft zelf het goede voorbeeld. 

5. Naar het model van de glasvezelbekabeling maakt Middelburg een 

energievoorziening per wijk en per straat, via collectieve voorzieningen en faciliteert 

inwoners om zich aan dit energienetwerk aan te sluiten. 

6. Samen met bedrijven maakt Middelburg warmteplannen waarin restwarmte, 

bodemenergie en opslag van warmte optimaal benut worden. 

7. Alle straatverlichting ouder dan 15 jaar wordt vervangen door energiezuinige, 

dimbare, vleermuisvriendelijke verlichting. 

8. Het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen wordt substantieel verlaagd 

9. Voor alle voertuigen van de gemeente wordt bij vervanging overgeschakeld op de 

meest energiezuinige en schone techniek die op dat moment algemeen beschikbaar 

is. 

10. Ontwikkeling van natuur en biodiversiteit zijn integrale onderdelen van het 

energiebeleid van Middelburg (CO2 vermindering, energie neutraal, meer natuur 

zoals bomen, minder verstening) 

11. De gemeente gaat actief de rookhinder door houtkachels en allesbranders 

terugdringen met een intensieve voorlichtingscampagne en het verstrekken van 

subsidie op rookfilters. 

12. Oudere en diervriendelijke gebouwen worden gecheckt via een natuurtoets om te 

bepalen waar vleermuizen en andere beschermde soorten leven. Deze krijgen een 

benadering op maat zodat biodiversiteit wordt behouden. 

 
Openbare Ruimte: 
13. Braakliggende terreinen worden sport-, speel- en ‘leer’-terreintjes in samenwerking 

met scholen en natuurorganisaties. 

14. Bij (her)inrichtingsplannen wordt ten minste 10% van het totaal oppervlak 
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gereserveerd voor groen en speelruimte. 

15. Het groen wordt volledig milieuvriendelijk en ecologisch beheerd, zonder gif en met 

aangepaste maairegimes om de biodiversiteit te bevorderen. 

16. Waardevolle gebieden met ‘restgroen’ (stukjes die nooit bestemd zijn als 

groengebied, maar inmiddels wel die functie gekregen hebben) worden beschermd 

en als zodanig in het bestemmings- of omgevingsplan opgenomen. 

17. Bij grondontwikkeling kijkt Middelburg niet alleen naar de mogelijke financiële winst 

maar ook naar de gevolgen voor natuur en landschap, zoals bij Cleene Hooge, de 

Trekdijk en Waterpark Veerse Meer. 

18. Grond waarvoor nu nog geen exacte bestemming is gevonden, wordt alleen 

verkocht onder de voorwaarde dat er niet op wordt gebouwd. 

19. Grasvelden worden in Middelburg minder gemaaid dan in voorgaande jaren, zodat 

meer bloeiende bloemen zichtbaar worden en de biodiversiteit toeneemt. 

20. De bebouwing van het Waterpark Veerse Meer blijft binnen de contouren van het 

bestemmingsplan van 2015 ter grootte van de voormalige Witte Raaf. 

21. Er wordt extra aandacht geschonken aan het behouden of terug laten keren van 

stilte en duisternis in natuur en groene ruimte. 

22. We dringen er bij de provincie op aan dat de Augusta AW189 helikopters van 

Bristow niet op vliegveld Midden-Zeeland worden gestationeerd. Verstoring moet 

niet toenemen. Er moet gehandhaafd worden tegen vluchten die geen toestemming 

hebben om over het Veerse meer te vliegen. De startbaan wordt niet gedraaid 

omdat de gemeente daarvoor onduidelijke financiële risico’s neemt die in het 

verleden al verkeerd zijn uitgepakt.  

 

Landbouw en groenbeheer: 
23. De SP kiest voor een natuurgericht beheer van het openbaar groen, waardoor dit 

een geschikt leefgebied wordt voor veel planten en dieren. 

24. Schade door wild wordt in principe op natuurlijke en zo diervriendelijk mogelijke 

wijze tegengegaan. 

25. Bij het genieten van natuur hoort ook het leren van natuur, daarom vinden we 

natuureducatie belangrijk 

26. Natuur en groen zijn nodig voor welzijn en een gezonde en veilige woon- en 

leefomgeving. 

 

Dierenwelzijn: 
27. De gemeente ondersteunt boeren die zo diervriendelijk mogelijk werken op diverse 

terreinen en neemt belemmeringen bij omschakeling naar een diervriendelijker 

veehouderij weg, met uitzondering van het faciliteren van uitbreiding. 

28. Het Walcherse dierenasiel en vogelopvang De Mikke moeten volledig ondersteund 

blijven. 

29. De voor huisdieren zéér ernstige vuurwerkoverlast beperken we, door het instellen 

van steeds meer vuurwerkvrije gebieden, uitmondend in een vuurwerkshow op één 

locatie. 

30. Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren, zoals het kappen van bomen, het 

maaien van bermen en grasland, of het uitbaggeren van sloten, vinden niet plaats in 
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het broedseizoen. Er wordt bij maaien en wieden rekening gehouden met het feit dat 

het slecht gaat met insecten en dat vlinders en wilde bijen voedsel nodig hebben in 

de vorm van bloeiende planten, het gehele seizoen door. 
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7. WERK EN ONDERWIJS 
 

De gemeente faciliteert leerwerkbedrijven. Bijstandsgerechtigden worden om- of 
bijgeschoold, zodat zij meer kans maken om aan (goed) betaald werk te komen. 
Om goed en gezond onderwijs ook in de toekomst te garanderen investeert de gemeente in 
in schoolgebouwen, met name in duurzame ventilatiesystemen, zodanig dat onderwijs kan 
doorgaan, ook bij een volgende golf van COVID-19.  
Verkeerslessen en zwemlessen behoren in Middelburg tot het basispakket van ieder kind 
wat in Middelburg naar school gaat, omwille van gezondheid en veiligheid. 

Werk: 
1. Bij eerlijk werk hoort ook een eerlijk loon, dus geen werk onder het minimumloon. 

2. Een tegenprestatie is altijd op vrijwillige basis. Het gaat dan enkel om 

vrijwilligerswerk waarbij absoluut geen banen kunnen worden verdrongen. 

3. Geen vervanging van beroepschauffeurs in het OV door vrijwilligers in busjes. 

4. De SP wil leerwerkbedrijven waar bijstandsgerechtigden om- of bijgeschoold 

worden. Dit moet altijd leiden tot betaald werk in een bij de persoon passende baan. 

5. Middelburg gaat ruimhartig om met de sollicitatieplicht en levert maatwerk. 

6. WSW’ers worden alleen in het reguliere bedrijfsleven ingezet als er uitzicht is op een 

vast contract en zij krijgen daarbij voldoende begeleiding. 

7. De gemeente hanteert bij het aannamebeleid dat mensen met een arbeidsbeperking 

voorrang hebben in de sollicitatieprocedure. Zij verdienen hetzelfde loon als hun 

collega’s. 

8. Kleine ondernemers (MKB) krijgen een eerlijke kans bij overheidsopdrachten en 

aanbestedingen vanuit de gemeente. 

9. Bij aanbestedingen krijgen SROI(Social Return On Investment) - bedrijven die 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben, voorrang. 

10. Bedrijven dragen zelf hun ondernemersrisico. Middelburg mag daarom nooit, via een 

bankgarantie of anderszins, garant staan voor een ondernemer. 

11. De SP wil maximaal twaalf koopzondagen per jaar zodat kleine ondernemers niet 

het onderspit delven omdat ze geen extra personeel kunnen betalen. 

 
Onderwijs: 
12. Middelburg spant zich tot het uiterste in om in zoveel mogelijk kernen en wijken 

openbaar basisonderwijs te behouden. 

13. De periodieke schoolartsonderzoeken worden uitgebreid. De schooltandarts komt 

terug in vernieuwde stijl, waarbij kinderen samen met hun ouders een bezoek aan 

de tandarts brengen. Ouders die tandzorg nodig hebben, maar niet beschikken over 

de middelen daarvoor, worden ook via deze tandzorg geholpen. 

14. Het schoolmaatschappelijk werk wordt blijvend ondersteund. 

15. Verkeers - en zwemlessen blijven belangrijk en horen bij het onderwijs. 

16. Middelburg gaat met Hogeschool Zeeland (HZ) en University College Roosevelt 

(UCR) in gesprek om te kijken op welke punten zij elkaar kunnen versterken. Het 

gaat dan bijvoorbeeld om onderzoeken die zich richten op onze gemeente en 

daardoor bruikbaar kunnen zijn voor Middelburg. 

17. Middelburg stimuleert initiatieven die voor verbinding zorgen tussen studenten en 
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inwoners. Eigen verenigingen voor studenten dragen niet bij aan verbinding en 

worden dus ook niet financieel ondersteund. 

18. Om goed en gezond onderwijs ook in de toekomst te garanderen investeert de 

gemeente in schoolgebouwen, met name in duurzame ventilatiesystemen, zodanig 

dat onderwijs kan doorgaan, ook bij een volgende golf van COVID-19 of een andere 

pandemie. 
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8. VEILIGHEID EN VERKEER 
 
 

De wijkagent is bekend en bereikbaar voor iedereen in de wijk of het dorp. Wijkagenten zijn 
belangrijk, eentje is niet genoeg.  
Fietspaden moeten in Middelburg veiliger, ook met voldoende verlichting.  
De gehele (binnen)stad worden een 30-km zone. 

Veiligheid: 
1. De wijkagent is vaker in de wijk en houdt regelmatig spreekuur. Middelburg verdient 

meer wijkagenten. We dringen er bij het Rijk op aan dat er meer komen. 

2. Boa’s hebben niet dezelfde opleiding als wijkagenten en worden dus nooit ingezet 

om capaciteitsproblemen bij de politie op te lossen. Wel kunnen boa’s als 

aanspreekpunt fungeren, zodat ze als oren en ogen van het dagelijks bestuur 

kunnen dienen. 

3. Middelburg zet camerabewaking alleen in noodgevallen in. 

4. Preventief fouilleren als veiligheidsmaatregel dient niet ingevoerd te worden. Het 

schept slechts schijnveiligheid en werkt discriminatie in de hand. 

5. Middelburg pakt huiselijk geweld aan, blijft zorgen voor opvangplekken en werkt aan 

preventie. 

6. Dijken, duinen en dammen beschermen Zeeland tegen overstromingen; de 

binnendijken zorgen voor vertraging daarvan en doen tevens dienst als vluchtweg bij 

rampen. De SP dringt aan op een “vluchtwegenplan” voor mens en dier bij 

overstromingen en andere calamiteiten, zodat we niemand achter hoeven te laten. 

7. Middelburg blijft organisaties steunen die ex-gedetineerden begeleiden bij hun 

terugkeer in de maatschappij. 

 
Verkeer: 
8. Routes naar scholen en speelplekken worden kindvriendelijk. 

9. We zorgen voor goede en veilige fietspaden met voldoende verlichting. 

10. Verkeerslichten worden aangepast zodat fietsers minder lang hoeven te wachten. 

11. Stapsgewijs krijgen alle 50-kilometerwegen binnen de bebouwde kom vrijliggende 

fietspaden. 

12. De hele stad wordt 30 km zone uitgezonderd doorgaande routes. 

13. Middelburg pakt verkeerssituaties met een groot risico op ongevallen aan. Met name 

het fietsverkeer moet veiliger. 

14. De SP wil dat in de binnenstad zo min mogelijk auto’s rijden, daarom stimuleren we 

het gebruik van de parkeergarages aan de randen van de stad en komt er een 

beperking van het verkeer binnen de vesten. 

15. Het aantal elektrische oplaadpunten voor auto’s wordt uitgebreid en er worden 

oplaadpunten voor fietsen ingericht.  

16. De nijpende verkeerssituatie in Arnemuiden wordt op korte termijn aangepakt. 
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9. SAMEN WONEN EN LEVEN 
 

Vluchtelingen van oorlog en geweld zijn ontheemd en verdienen goede en veilige opvang. 
Asielzoekers worden in Middelburg in AZC’s opgevangen, met kleinschalige eenheden met 
voldoende leefruimte, zorg en met optimale mogelijkheden tot integratie met wijk of dorp.  
We willen bij de aankoop van een tweede woning in de binnenstad van Middelburg een 
woonplicht invoeren voor de koper. 
Educatie van kunst en cultuur is een actief beleid van Middelburg met vooral aandacht voor 
goede en toegankelijke programmering voor jongeren en beginnende kunstenaars. 

Asiel en discriminatie: 
1. Middelburg moet zich inzetten voor een goede opvang en integratie van erkende 

vluchtelingen. Het financieel steunen van organisaties die hier op lokaal niveau veel 

werk verrichten en over ruime expertise en loyale en goed opgeleide vrijwilligers 

beschikken, is van groot belang. 

2. Binnen de gemeentegrenzen zullen illegalen niet worden vervolgd voor hun 

illegaliteit. De gemeente zet zich actief in voor het begeleiden en steunen van 

illegale vluchtelingen tegen dreigende uitbuiting of afglijden naar criminaliteit 

3. Bij het COA en het ministerie dringen we er pro-actief op aan dat asielzoekers niet 

meer in grootschalige AZC’s worden opgevangen, maar in kleinschalige opvang. We 

zorgen ervoor dat opgevangen asielzoekers voldoende woonruimte hebben en niet 

op elkaar gepropt zitten zoals in de opvang in ‘t Zand. Inburgering vindt vanaf dag 1 

plaats en er wordt zinvolle dagbesteding geboden. De opvang wordt gevestigd in de 

sociaaleconomisch sterkere wijken. 

4. Middelburg voert een actief beleid tegen het uitsluiten en discrimineren van groepen 

mensen of individuen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van fair play in de sportclub 

en een discriminatievrij deurbeleid in de horeca. 

5. Discriminatie op basis van seksuele voorkeur of anderszins is onacceptabel. De 

gemeente stuurt erop aan dat de politie prioriteit geeft aan de aanpak van geweld 

voortkomend uit discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke 

gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook. 

6. Iedereen moet kunnen trouwen met wie die wil, voor weigerambtenaren is geen 

plaats. 

 
Cultuur: 

7. Middelburg behoudt podia voor beginnende artiesten. 

8. Door de marktconforme huren zijn diverse organisaties in de problemen gekomen. 

Voor organisaties van een groot maatschappelijk belang, die bijvoorbeeld 

vereenzaming tegengaan of jongeren een eigen plek bieden, moet een oplossing 

gevonden worden in de vorm van een subsidie. 

9. Cultureel erfgoed, musea, muziek, film, theater en de bibliotheek ondersteunen we. 

10. Middelburg handhaaft de bijdrage aan kunsteducatie. 

11. Alle leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs moeten de kans krijgen 

om twee keer per jaar gratis een theater- of muziekvoorstelling te bezoeken. 

12. Gemeentelijke financiële middelen voor cultuur worden niet in prestigeprojecten 
maar vooral in een goede en toegankelijke programmering en projecten voor 
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jongeren en beginnende kunstenaars gestoken. 

13. We zetten in op kleinschalige, vrij toegankelijke culturele evenementen. 
 

Sport: 

14. Sporten moet zoveel mogelijk in de eigen wijk kunnen. In elke wijk moeten daarom, 
bij voorkeur in samenwerking met de brede school, goede sportvoorzieningen 
aanwezig zijn. 

15. Buiten bewegen en sporten moet mogelijk zijn en gestimuleerd worden. 

16. Zeeland is een waterrijke provincie, daarom moet elk kind kunnen zwemmen. 
Zwemles wordt vergoed voor mensen met een laag inkomen. Er komt een 
meertalige voorlichtingscampagne om ouders hierop te attenderen. 

17. Sportkantines moeten vooraf, tijdens en na afloop van de wedstrijd een gezellige 
thuishaven bieden voor de sporters van beide partijen, vrienden en vaak ook de 
ouders van jonge spelers en supporter.
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