
 

 

Jaaroverzicht 2017  
 

En weer is er een jaar voorbij. Een jaar waarin we hebben mogen werken voor en in onze mooie 

gemeente Middelburg onder de zegen van onze Heer.   

Fractie 

In maart hebben we helaas afscheid moeten nemen van ons zeer gewaardeerde raadslid Hans 

Krabbendam in verband met zijn vertrek naar Nijmegen. We hebben natuurlijk uitgebreid stil gestaan bij 

zijn afscheid van Hans, in de raad maar natuurlijk ook met de fractie. Door Hans zijn inbreng heeft 

Middelburg stappen gezet om zo spoedig als mogelijk is energieneutraal te worden. Jan van Oosten 

heeft de plek van Hans ingenomen. Jan heeft de commissie ruimte onder zijn hoede genomen samen 

met Ricky Vaneveld, fractie-assistent. Clement heeft zich gericht op de maatschappelijke zaken en 

ondergetekende, Willemien Treurniet bemant de commissie algemeen bestuur). 

Diverse keren hebben we een fractie-sessie gehad om buiten de ‘waan van de dag’ te kijken naar ons 

eigen functioneren. Ook hebben we begin dit jaar een overleg gehad met de SGP; wat delen we, waar 

kunnen we samen werken.  

Bij het terugkijken, kenmerkt het jaar 2017 zich vooral door de onrust rondom Porthos door politieke 

besluiten. In december 2016 heeft de raad van Middelburg het besluit genomen om Porthos te 

evalueren en in het najaar van 2017 met plannen te komen hoe een en ander verandert zou kunnen 

worden. Van de inwoners kregen wij geregeld bericht dat een en ander beter/anders georganiseerd 

moet worden. Vandaar dat wij van harte hebben ingestemd met de evaluatie van Porthos. Helaas is er in 

februari 2017 een zeer ondoordacht voorstel door de raad aangenomen. D66, GroenLinks, SP, LPM en 

coalitiepartij CDA besloten eenzijdig, dus zonder overleg met Vlissingen en Veere, een andere koers te 

gaan varen. Gelukkig hebben wij met de SGP op Walcheren het eea weer wat kunnen corrigeren.  

Politiek 

In de afgelopen periode hebben wij via schriftelijke vragen aan het college aandacht gevraagd voor de 

volgende onderwerpen:   

• Thuiszitters, hoeveel kinderen gaan er door omstandigheden niet naar school en wat wordt hier 

aan gedaan? 

• Verkeersveiligheid ivm vervanging van verkeerslichten op de Schroeweg/Groene Woud. Met 

deze vragen hebben we zelfs de gouden medaille gewonnen bij Het vragenuurtje van Ferdinand 

bij Omroep Zeeland 

• Respijthuis, is er in Middelburg een opvangplek voor de zogenaamde ‘dolers’, zodat hun 

mantelzorgers tot rust kunnen komen. Blij verrast waren we dat het college gelijk de toezegging 

heeft gedaan om eea te onderzoeken. 

• Wat heeft de gemeente Middelburg gedaan met de zogenaamde ‘Klijnsmagelden’, hoe wordt de 

armoede in gezinnen bestreden? 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/101780/Nieuwe-stoplichten-levensgevaarlijke-situaties


 

 

• Zijn er in Middelburg ook ouderen die financieel in de problemen komen zodra ze op de 

wachtlijst staan voor een verzorgingshuis, de zogenaamde zorgval. 

• Met diverse andere partijen hebben wij vragen gesteld over het ontbreken van opvang voor 

mensen met psychische problemen.  

Onderstaande voorstellen hebben ingediend in diverse gemeenteraadsvergaderingen. De meerderheid 

van de raad steunde ons hierin. 

30 januari 2017  
● Naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen hebben we een motie ingediend om meer te 

investeren in gezinnen.  
● Voorstel om bij Porthos om over de afspraken waar overeenstemming is, vast te leggen. En over 

die zaken waar nog geen overeenstemming over bestaat procesafspraken te maken hoe dat een 
vervolg krijgt.  

● Oproep aan het college op tot 1 maart 2017 pogingen te ondernemen om met Vlissingen tot 
overeenstemming te komen over de plannen in Essenvelt.  
 

20 februari 2017 
● Amendement met besluitpunt om vanuit het perspectief van goede dienstverlening voor onze 

inwoners, de intentie uit te spreken voor verdere samenwerking op Walcheren.  
● Opdracht aan het college om externe deskundigheid voor het samenwerkingsproces rondom 

Porthos te beperken tot deskundigen uit de publieke sector. 
 

20 maart 2017 
● Opdracht aan het college om onderzoek te doen naar de belastingen in Middelburg. Welke 

belastingen hebben directe relatie tot kosten en welke niet. 
 
18 april 2017 

• Motie met opdracht aan het college om de sloop van het zwembad in Arnemuiden uit te stellen 
om samen met de werkgroep behoud Julianabad Arnemuiden de mogelijkheid te onderzoeken 
om het zwembad open te houden. 

 
29 mei 2017 

● Motie met opdracht aan het college om in samenwerking met de bewoners en de ondernemers 
van het horecaconcentratiegebied een plan te ontwerpen dat een positieve bijdrage zal leveren 
aan het versterken van dit gebied. Met respect voor de leefomgeving en de ondernemerszin.  
 

3 juli 2017 
● Amendement met het beslispunt dat de gemeente op het gebied op onderwijs doet wat zij 

moet doen, gebaseerd op de wettelijke taken. Het voorstel was namelijk dat de gemeente ook 
‘die rollen aanneemt waar de samenleving behoeft aan heeft’.  

● Motie met opdracht aan het college om met de Vereniging Ondernemers Middelburg overleg te 
voeren zodat ook de Gasthuiskerk in het verlichtingplan opgenomen wordt. Het voorstel was 
namelijk om alleen het stadhuis, Lange Jan en Kloveniersdoelen aan te lichten.  

● Motie met verzoek aan het college om zich aan te sluiten bij de andere Zeeuwse en Zuid-
Hollandse gemeenten en samen een krachtig geluid te laten horen voor behoud van de puls-
visserij. En om in goed overleg met de visserijsector het nodige te blijven doen om de toekomst 
van de pulsvisserij te waarborgen. 
 

18 september 2017 



 

 

• Motie met besluit om € 1,- per inwoner over te maken op giro 5125 van het Rode Kruis voor 
hulp aan de door de orkaan Irma getroffen Bovenwindse Eilanden. 

 
23 oktober 2017 

• Door onze inzet samen met de SGP is het voorstel van het college over de hervorming jeugdwet 
en WMO zo aangepast aangenomen dat onder andere is besloten dat de inwoner centraal staat 
en dat er op Walcheren wordt samen gewerkt bij de uitvoering van de jeugdwet en wmo. Eerder 
werd een motie met dezelfde strekking aangenomen in Veere en Vlissingen. 

 
13 november 2017 

• Eerder dit jaar is er een gewijzigd voorstel aangenomen over de Cycle Hub waardoor het 
voortbestaan van deze organisatie in gevaar kwam. Helaas konden we in die raadsvergadering 
de anderen niet overtuigen. Alleen GroenLinks en ChristenUnie stemden tegen het voorstel. 
Achter de schermen hebben wij getracht om het eea te herstellen, waardoor er in november 
een motie is ingediend (en aangenomen!) om de Cycle Hub te behouden. 

• Opdracht aan het college om het bestaande horecabeleidsplan te actualiseren. 
 
18 december 2017 

• Het college heeft een voorstel gedaan over het tussentijdse advies van een landschapsbureau 
over de Cleene Hooge. Wij wilden niet instemmen met dit voorstel, omdat wij dan aangeven dat 
wij het eens zijn met bebouwing op de Cleene Hooge. Vandaar dat wij een amendement hadden 
om het advies niet vast te stellen, maar om er kennis van te nemen. Een klein verschil, maar wel 
belangrijk. Ook wilden we graag dat tot uiting komt wat de financiele consequenties zijn van 
(deel-)bebouwing en het niet bebouwen van Cleene Hooge. Op voorhand hadden we een 
meerderheid voor deze motie. GroenLinks stelde echter voor om dit voorstel van de agenda af 
te halen. Dit hebben we natuurlijk van harte gesteund.  

• Motie met verzoek aan het college om met de college’s van Veere en Vlissingen af te stemmen 
dat in de toekomst wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst van Porthos voor te leggen 
aan de gemeenteraden voordat de college’s hier een besluit over nemen.  

 
Naast genoemde activiteiten hebben we natuurlijk ook van ons laten horen in werkgroepen, in 

gesprekken met inwoners, hebben we naar veel inwoners geluisterd op wijktafels etc etc. Clement is 

nog steeds lid van de auditcommissie. Met ingang van oktober is Willemien voorzitter van de 

vertrouwenscommissie in verband met de herbenoeming van onze burgemeester.   

 

Namens de fractie,  

Willemien Treurniet 
Middelburg, 2 februari 2018  
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