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Inleiding
Door inwoners van de gemeente Vlissingen, voor inwoners van de
gemeente Vlissingen
GroenLinks is voorstander van een democratie waarin mensen zoveel mogelijk kunnen
meepraten over de richting die ingeslagen moet worden. We noemen dat ook wel “beginspraak”
of “deliberatieve democratie”. Dit is het uitgangspunt bij het schrijven van dit
verkiezingsprogramma. Wij hebben van meet af aan zoveel mogelijk mensen betrokken bij de
totstandkoming van ons programma. Zo maken wij waar wat we zeggen en waar wij voor staan!
Het kan anders, het moet anders. Ook in de gemeente Vlissingen.
De komende raadsperiode houden wij rekening met de voorwaarden die aan artikel 12 worden
gesteld, zodat de gemeente weer naar een positief vereist minimum van de algemene reserve
groeit. Verdiepend onderzoek en verdere sanering zal plaatsvinden om binnen de afgesproken
termijn het niveau van het gemeentefonds te bereiken.
GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven.
Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar ons
gemeenschappelijke belang op de lange termijn. Wij staan voor eerlijk delen in plaats van
hardvochtig bezuinigen. Wij staan voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van
verdeeldheid.
De sociale gemeente
GroenLinks wil dat iedereen binnen onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen.
Iedereen moet kunnen meedoen via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het
mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je
baan verliest, of ziek wordt moet er een goed sociaal vangnet zijn. De gemeente Vlissingen laat
mensen nooit in de steek. GroenLinks vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke
kans verdient om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar
dromen zijn. En in de zorg staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de
mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. Bovendien
zorgen wij ervoor dat iedereen in een betaalbaar huis kan wonen.
De groene gemeente
GroenLinks wil dat kinderen kunnen opgroeien in groene- en gezonde wijken. Wij willen dat
kinderen zorgeloos buiten in de natuur kunnen spelen en schone lucht kunnen inademen.
Daarom kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot, voor mooie groene parken met ruimte
om te spelen en te sporten en voor energiezuinige huizen.
Als wij nu kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen, geven wij straks een gezonde
planeet en een evenwichtig klimaat door aan onze kinderen.
De open gemeente
GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf iets van zijn-, of haar
leven wil maken en ook zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan
betrokken burgers die de eigen omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Daarom
geven wij vertrouwen aan docenten, verpleegkundigen en andere professionals die mensen
helpen en daarom geven wij ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf, in plaats
van blindelings de regels en structuren van organisaties te volgen.
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Speerpunten voor 2018-2022


GroenLinks laat mensen niet in de steek. Wij stimuleren mensen en kiezen voor een
samenleving waarin iedereen erbij hoort en iedereen mee doet.



Wij voorkomen dat kinderen op de basisschool beginnen met een achterstand. Dit doen
wij door bijvoorbeeld in goede voor- en vroegschoolse educatie te voorzien.



Wij willen dat ouderen en mensen met een beperking zolang als zij willen thuis kunnen
wonen. Wij kiezen voor “zorg op maat” en niet voor overbodige regelingen, indicaties
en bureaucratie. De huisarts en wijkverpleegkundigen krijgen een prominente rol in de
aanvraag voor voorzieningen.



Wij willen voldoende sociale huurwoningen, voldoende huur- en koopwoningen en
woonruimte voor, starters, studenten en mensen met een middeninkomen.



Wij kiezen voor schone lucht, veel groen en planten extra bomen. Iedere inwoner moet
kunnen genieten van bijvoorbeeld een mooi park of een groot grasveld. Wij
ondersteunen buurtbewoners die de eigen buurt willen vergroenen.



Wij stimuleren energieneutraal bouwen en het oprichten van lokale energiecoöperaties
en wij maken in onze gemeente zoveel mogelijk gebruik van de zon en van de wind.



Wij geven voorrang aan schoon vervoer, zoals de fiets en elektrisch openbaar vervoer.



Wij bieden ruimte aan eigen initiatieven van zowel jong als oud, professionals,
vrijwilligers en organisaties die de stad socialer, groener, mooier en schoner kunnen
maken.



Wij willen extra ruimte voor kunst en creativiteit. Kunst verrijkt het leven van iedereen.
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1. De sociale gemeente
GroenLinks kiest voor een gemeente Vlissingen waarin wij eerlijk delen. In onze gemeente krijgt
iedereen een gelijke kans op goed werk, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. Wij
zorgen ervoor dat iedereen gebruik kan maken van menselijke zorg en het allerbeste onderwijs.
Eerlijke kansen
Herkomst mag niet bepalen hoe ver je kunt komen, of hoe groot je kunt dromen. Ieder kind
verdient een goede start. Ons onderwijs moet er daarom op zijn gericht om de achterstanden
waarmee kinderen beginnen weg te werken en zo de talenten van kinderen verder te
ontwikkelen. Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven. Iedereen die
leerplichtig is zit of op school, of volgt een leerwerktraject. Op school en daarbuiten geven wij
kinderen de ruimte met voldoende sport- en speelvoorzieningen. Soms komen kinderen of
jongeren in dermate grote problemen dat zij hulp nodig hebben. GroenLinks vindt dat jeugdzorg
snel moet kunnen worden ingezet, omdat op die manier veel leed kan worden voorkomen. Wij
vinden wachtlijsten absoluut onacceptabel. De zorg dient goed aan te sluiten bij wat kinderen en
jongeren nodig hebben. Daarom is het van groot belang dat kinderen en hun ouders ook zélf
een stem hebben in het vinden van de beste oplossing.
Iedereen doet mee
Voor ieder mens is het belangrijk om te werken, of om op een andere manier het gevoel te
hebben “een steentje bij te dragen” aan de samenleving. GroenLinks wil dat iedereen kan
meedoen via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt, is het de
taak van de overheid om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of
begeleiding. Ons uitgangspunt is altijd: minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van
mensen zelf. Wij willen af van de onnodige, “pesterige” regels voor mensen met een
bijstandsuitkering. Wij vinden dat deze groep mensen meer mag bijverdienen en willen dat er
minder dwang wordt opgelegd.
Menselijke zorg
Ouderen en mensen met een beperking verdienen menselijke zorg. GroenLinks wil dat mensen
zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving.
In de zorg staan mensen met hun eigen talenten en behoeften die hulp nodig hebben centraal.
Dát is ons uitgangspunt in plaats van de regels van de gemeente, of de bevoegdheden van de
afdelingen.
Wij vinden ook dat de zorg breder en verder moet gaan dan alleen het beter maken van de
patiënt. Er is extra aandacht nodig voor álle problemen waar mensen mee te maken hebben op
het gebied van werk, inkomen, wonen, gezondheid en jeugdzorg. Deze problematiek dient niet
als geval op zich, maar in samenhang te worden aangepakt. Het is belangrijk dat professionele
hulpverleners, verpleegkundigen van de thuiszorg, andere begeleiders, schuldhulpverleners, de
huishoudelijke hulp, mantelzorgers en vrijwilligers goed met elkaar samenwerken en elkaar snel
weten te vinden. Van sociale wijkteams verwachten wij een “eropaf-mentaliteit”. Als inwoners
van de gemeente zich bij het loket melden omdat het water hen aan de lippen staat, wordt er
geen afspraak voor over zes weken gemaakt, maar word je direct geholpen. Door sport en
beweging te stimuleren, te werken aan gezonde lucht en gezonde voeding aan te bieden op
scholen, willen wij ziekte en andere gezondheidsproblemen proberen te voorkomen.
Betaalbare woningen
Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen in iedere wijk. GroenLinks wil harde afspraken
met woningbouwcorporaties maken, zodat zij voldoende sociale woningen bouwen. Óók voor
ouderen en voor mensen met een beperking die een aangepaste woning nodig hebben.
Woningbouwcorporaties en zorgverleners trekken hierin gezamenlijk op. Met
projectontwikkelaars maken wij afspraken over de bouw van voldoende huurwoningen voor
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mensen met een middeninkomen én over betaalbare koopwoningen. Wij willen voorkomen dat
er straks alleen nog wijken zijn voor hoge- en voor lage inkomens. Verder willen wij
energiezuinige woningen bouwen. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee van de
bewoners, maar ook voor het klimaat.
Kleine ondernemers zijn heel belangrijk voor de werkgelegenheid en voor de leefbaarheid van
onze gemeente. Als winkelruimtes of kantoorgebouwen leegstaan bieden wij daar onderdak aan
creatieve ondernemers, kunstenaars en startups. En zo voorkomen wij verloedering. Ook voor
de kernen Souburg en Ritthem zorgen wij ervoor dat er voldoende voorzieningen zijn, zodat
wijken en buurten leefbaar blijven en dat ook daar leegloop voorkomen wordt.

1A Jeugdbeleid
1A.1 Een kindvriendelijke openbare ruimte
 Voldoende groene speelplekken voor kinderen en jongeren van álle leeftijden. In iedere wijk
een (trap)veldje. Voor “oudere jongeren” zijn er hangplekken.
Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met veilige locaties voor
kinderspeelplekken met veilige looproutes.
 Elke schoolomgeving wordt veilig en er komen ongevaarlijke fiets- en looproutes naar
scholen, zoals bij: het Scheldemond college, de Theo Thijssenschool in Paauwenburg en de
Tweemaster-Kameleon in Oost- Souburg.
1A.2 Jeugd betrekken en verantwoordelijkheid geven
 Kinderen en jongeren doen ertoe in de gemeente Vlissingen voor GroenLinks. Zij hebben de
toekomst en zij zijn de toekomstige inwoners van onze gemeente. Wij nemen de wensen
van jongeren daarom zeer serieus.
 We praten niet óver jongeren, maar mét jongeren over de inrichting van speel-, sport- en
ontmoetingsruimtes, jongerenwerk, bestrijding van jongerenoverlast en decentralisatie van
de jeugdzorg.
1A.3 Problemen voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken
 Jongeren hebben er recht op om zorgeloos op te groeien in hun eigen omgeving.
GroenLinks zet daarom in op het voorkomen van problemen op latere leeftijd. Kinderrechten
zijn daarbij ons moreel kompas en onze meetlat.
 Voor het vroegtijdig signaleren van behoeften en problemen is het van belang dat de
gemeente de samenwerking bevordert tussen professionals die op (bijna)dagelijkse basis bij
gezinnen betrokken zijn (leerkrachten, huisartsen, welzijnswerkers en verenigingen).
 De gemeente helpt jongeren en kinderen als zij problemen hebben. Daarbij geldt dat wij
niet óver maar altijd mét ouders en kinderen praten.
 Alcoholmisbruik onder jongeren is een probleem. Omdat hersenschade kan ontstaan die niet
meer te herstellen is, zet GroenLinks alles op alles om alcoholmisbruik tegen te gaan.



Problemen met hangjongeren lossen wij samen op met jongeren en omwonenden, waarbij
afspraken worden gemaakt en gehandhaafd. Jongerenbuurtbemiddeling en/of
jongereninterventieteams zijn daarbij een nuttig middel.
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1B Onderwijs
Goed onderwijs is de beste start voor een goede toekomst.
Leren houdt niet op als je volwassen bent. #volwasseneneducatie
1B.1 Goed onderwijs in een goed schoolgebouw
 Goed onderwijs is alleen mogelijk in schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd:
schoon, veilig, comfortabel en groen. In een ouderwets gebouw is onderwijs niet
stimulerend. Datzelfde geldt voor een slecht binnenklimaat. Leerprestaties lijden daaronder
en dat mag niet. Nieuwe schoolgebouwen worden energieneutraal opgeleverd.
 Bij nieuwe schoolgebouwen komt altijd ruimte voor betaalbare buitenschoolse opvang. Dit
past bij de ontwikkeling van kindcentra en hiermee stimuleren wij arbeidsparticipatie van
ouders, met name van vrouwen.
 Schoolpleinen worden groen en natuurlijk ingericht wat de natuurbeleving stimuleert en
rustgevend werkt.
1B.2 Achterstanden aanpakken
 De gemeente zorgt ervoor dat de overstap van voorschoolse educatie naar basisschool en
voortgezet onderwijs soepel verloopt.
 Ook in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het belangrijk om een doorlopende lijn te hebben
van 0-18. Omdat het om belangrijke publieke taken gaat is het belangrijk om deze taken in
publieke handen te houden, of te krijgen en deze onder te brengen bij de GGD.
 De bezoeken aan het consultatiebureau (JGZ 0-4) zijn een goed moment om
taalachterstanden en andere problemen en hulpvragen bij kinderen en ouders te signaleren
en daarnaar te handelen. Dat vraagt, ook voor de groep van
4-18, om een intensieve samenwerking tussen het consultatiebureau, scholen en de
gemeente. Voor de groep van 4-18 is een opvolgende, cruciale samenwerking tussen
consultatiebureau, scholen en gemeente om die reden van cruciaal belang.
 Leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om goed op school te kunnen
functioneren komen tijdelijk in een schakelklas, zodat zij later beter kunnen doorstromen in
het onderwijs. Het betreft hier de zogenoemde “zij-instromers”.
 Iedere jongere zit op school, of volgt een leerwerktraject. Geen enkele leerplichtige jongere
zit thuis. Bij problemen wordt samen met de jongere bekeken wat de oorzaak is.
 De gemeente zorgt ervoor dat het aanbod van het beroepsonderwijs van Scalda en HZ goed
aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven en stimuleert een zo breed mogelijk aanbod
aan stageplekken binnen de gemeente Vlissingen.
 Kinderen van migranten hebben onze bijzondere aandacht, zij krijgen gelijke kansen als
andere kinderen in de gemeente Vlissingen. Samen met migrantenorganisaties zoeken wij
naar mogelijkheden voor optimale ondersteuning van deze kinderen.
1B.3 Passend onderwijs voor iedereen
 Iedere school wordt een kindcentrum waar onderwijs, ondersteuning en vrije tijd
samenkomen. Een kindcentrum is meer dan een brede school.
Naast een plek waar onderwijs wordt gegeven is er kinderopvang en wordt er
samengewerkt met welzijns-, zorg-, culturele instellingen en sportverenigingen.
Zo ontstaat er een plek waar kinderen de hele dag terecht kunnen. Daarbij gaan wij uit van
een pedagogische aanpak voor 0-12-jarigen.
 De gemeente helpt scholen om deze omslag te maken, bijvoorbeeld door een financiële
bijdrage voor de extra vierkante meters die nodig zijn. Ook kan de gemeente de
samenwerking met andere instellingen stimuleren.
 Samen met het onderwijs biedt de gemeente passende opvoed- en opgroeiondersteuning
aan zorgleerlingen. Ieder kind krijgt het onderwijs dat het beste bij zijn- of haar talenten en
mogelijkheden past.
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Niet alle leerlingen kunnen binnen het reguliere onderwijs worden opgevangen en voor deze
groep blijft het speciaal onderwijs en Leonardo onderwijs bestaan.

1B. 4 Kinderen leren omgaan met verschillen
 De school is een afspiegeling van de buurt. Samen leven is samen naar school gaan.
Wij willen dat leerlingen van verschillende etnische-, culturele- en sociaaleconomische
achtergronden samen naar school gaan en daarom maakt de gemeente met het onderwijs
afspraken over het bevorderen van integratie en het voorkomen van segregatie.
 De vrije schoolkeuze van de ouders staat voorop. Dwingend beleid is in strijd met de
Grondwet.
 Op alle scholen wordt voorlichting gegeven over seksuele diversiteit, pesten,
mensenrechten, racisme en discriminatie.
1B.5 Elke school is een vreedzame school
 De gemeente propageert de uitgangspunten van de “vreedzame school” waarbij kinderen
leren conflicten op een vreedzame manier op te lossen.
 Pesten wordt niet getolereerd. Op alle scholen in de gemeente Vlissingen wordt pesten op
een actieve en consequente manier bestreden.
1B.6: Een leven lang leren (volwasseneneducatie)
 Ook volwassenen krijgen (een tweede) kans om een achterstand in taal of anderszins in te
halen. Via educatie beogen wij (taal)achterstanden te reduceren, sociale zelfredzaamheid en
participatie te bevorderen en de doorstroming naar vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt
mogelijk te maken. Goede aansluiting van volwassenenonderwijs op beroepsonderwijs is
hierbij noodzakelijk.



Wij bestrijden het grote maatschappelijke probleem van laaggeletterdheid bij zowel
kinderen als volwassenen.

1C Sport
GroenLinks brengt Vlissingen in beweging! Sporten is gezond.
1C.1 Goede sportvoorzieningen
 Sport in de gemeente Vlissingen is belangrijk voor iedereen. De gemeente zorgt voor goede
en betaalbare sportvelden, zwembaden en sporthallen voor amateursportbeoefening.
1C.2 Meer mensen in beweging
 Sporten wordt voor iedereen toegankelijk.
 Voor senioren komt er een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten,
afgestemd op de behoeften van deze groep.
Met ouderenorganisaties, welzijnsinstellingen en sportverenigingen wordt gezocht naar een
passend en toegankelijk aanbod.
 Er komen meer sportmogelijkheden voor mensen met een lichamelijke- of geestelijke
beperking. Belangrijk hierbij is dat de informatie over de mogelijkheden tot aangepaste
sportbeoefening in de regio vindbaar en duidelijk gepubliceerd is.
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1D Duurzame economie en werk
Een groene economie is dé uitdaging voor alle ondernemers. Duurzaamheid levert banen op!
1D.1 Midden- en kleinbedrijf (MKB)
 Wij willen goede gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers. Er is één loket waar
ondernemers en starters terecht kunnen voor alle vragen.
 Gemeente Vlissingen werkt samen met ondernemers aan prettige en veilige
winkelgebieden. Regelmatig contact tussen gemeente en bedrijfsleven voor afstemming en
ondersteuning is belangrijk.
 Samen met winkeliers worden afspraken gemaakt over de (zondag)openstelling van
winkels.
 GroenLinks pakt verloedering en leegstand in winkelstraten en -centra aan en creëert
daarmee nieuwe kansen voor cultuur, duurzaamheid en (sociale) innovatie. Dat doen wij
door de mogelijkheid te bieden om voor een geringe huurprijs in leegstaande panden ruimte
te bieden voor culturele pop-upwinkels, duurzame innovatieve startups en sociale
initiatieven.
 Orionis is ruimhartig in het ondersteunen van zelfstandigen die tijdelijk geen inkomsten
genereren.
1D.2 Innovatieve bedrijven
 De gemeente stimuleert initiatieven met betrekking tot de opwekking van duurzame energie
en het vermijden van CO2-uitstoot door warmtekrachtkoppeling van zon, wind en biomassa
uit reststromen. Zelf energie produceren biedt werkgelegenheid.
 Innovatie is een belangrijke taak van de lokale overheid. De gemeente gebruikt haar
middelen om innovatie te stimuleren en te ondersteunen op weg naar een nieuwe circulaire
economie.
 De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf duurzaam, circulair en innovatief te zijn.
1D.3 Steun voor coöperatief ondernemen
 Duurzame projecten die worden opgezet door ondernemers of inwoners worden
ondersteund.
 Bewoners die samen een coöperatie oprichten kunnen gebruik maken van de faciliteiten van
het ondernemersloket.
1D.4 Duurzame bedrijventerreinen
 Bedrijfsterreinen worden duurzaam gemaakt of duurzaam ingericht, zoals de Kenniswerf,
het Sloegebied-Vlissingen Oost en de omgeving Gildeweg. Dit gaat bij uitstek goed met het
produceren van eigen energie met zon en wind is hiervoor uitermate geschikt.
 Braakliggende vervuilde bedrijventerreinen worden versneld gesaneerd,
waarbij de voorkeur ligt in samenwerking met de particuliere sector.
1D.5 Veelzijdige werkgelegenheid
 GroenLinks wil bedrijven aantrekken die milieuvriendelijk werken en de werkgelegenheid in
de gemeente Vlissingen versterken.
Daarbij ligt de focus op wat onze regio nodig heeft. Bij het aantrekken van bedrijven ligt de
nadruk op milieuvriendelijke groeisectoren die de werkgelegenheid versterken.
 De sterke kanten van de gemeente en de regio worden optimaal benut voor ontwikkeling
van de economie en de werkgelegenheid.
Daarom wil GroenLinks inzetten op ontwikkeling en ruimte voor bedrijven in schone energie,
zoals windmolens en Zonne-energie.
 Wij zorgen voor goede verbindingen van het stationsgebied naar het centrum waarbij naast
het gebruik van de zonnetrein, watertaxi’s en openbaar vervoer de fietsvriendelijkheid
wordt uitgebreid.
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1D.6 Meer diensten van boeren
 GroenLinks wil een multifunctionele landbouw stimuleren waarbij boeren de mogelijkheid
krijgen om meer diensten aan te bieden. De landbouwsector is nog steeds de grootste
gebruiker van de open ruimte en speelt daarom een belangrijke rol in de instandhouding en
het beheer van het landschap. Om de landbouw blijvend op een goede manier in stand te
kunnen houden en beheren dient deze sector ook voor jonge ondernemers voldoende
overlevingskansen te hebben.
 De gemeente promoot streekproducten en gebruikt consequent duurzame producten bij
haar activiteiten en evenementen.
1D.7 Gelijke kansen op de arbeidsmarkt
 De gemeentelijke organisatie wordt een voorbeeldwerkgever op het punt van diversiteit,
onder meer door anoniem solliciteren. Het doel is om een goede afspiegeling van de
samenleving te zijn en om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemenm, zodat
inwoners die moeilijk aan een baan komen een passende plek krijgen binnen de gemeente.
 Met het bedrijfsleven maken wij afspraken over het in dienst nemen van jongeren, ouderen,
laaggeschoolden en mensen met een beperking. Prioriteit is om afspraken te maken over
mensen in een uitkeringssituatie.
 Bij opdrachten en aanbestedingen eist de gemeente een sociale bijdrage in de vorm van
stageplekken, leerwerktrajecten of begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen. De
gemeente zoekt alternatieven voor inwoners die op de reguliere arbeidsmarkt buiten de
boot vallen.
1D.8 Gemeente, onderwijs en bedrijfsleven werken samen
 Wij zorgen dat er een goed regionaal Werkgeversservicepunt komt. Samenwerking tussen
gemeenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven stimuleert de innovatie op de
werkvloer en biedt werkervaring voor scholieren en studenten.
 Regionale samenwerking moet wel voldoende ruimte bieden voor de “couleur locale” en
autonome keuzes van onze gemeente.

1E Inkomen en uitkering
GroenLinks wil een armoedevrije gemeente Vlissingen
1E.1 We zoeken inwoners actief op en ondersteunen waar nodig
 De sociale wijkteams worden een Eropaf-centrum.
Dit wil niet zeggen dat de gemeente alles gaat regelen voor inwoners. De gemeente is
faciliterend en ondersteunend op wijkniveau bij de opbouw van netwerken.
 Gemeente Vlissingen start met een vertrouwensexperiment in de bijstand. Minder regels en
meer vrijheid om bij te verdienen. Ook gaat Vlissingen de mogelijkheden van een
basisinkomen onderzoeken.
 De ongelijkheid stijgt al decennia en de lasten voor de minima zijn de afgelopen jaren fors
verder gestegen. Armoedebestrijding is het fundament van een goed en geslaagd sociaal
beleid. Geldzorgen maken mensen ziek.
 Bij minimaregelingen gaat het om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen,
langdurigheidstoeslag en bijzondere bijstand. De bijstandsuitkering is een belangrijk
vangnet. Wij zijn streng aan de poort: “als er werk is, krijgt iemand dat aangeboden”.
Eenmaal in de bijstand zijn we ruimhartig, maatwerk en vertrouwen zijn leidend in ons
beleid.
 Mensen worden indien nodig geholpen bij het aanvragen van diverse voorzieningen,
toelages en regelingen.
 Een huishouden met meerdere problemen krijgt één verantwoordelijke hulpverlener. Deze
helpt het leven weer op orde te brengen en regelt de samenwerking met bijvoorbeeld het
maatschappelijk werk, de woningcorporatie en de welzijnsinstelling.
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Medewerkers van de Sociale Dienst beoordelen aanvragen voor een uitkering niet alleen op
basis van wettelijke richtlijnen, maar krijgen ook de ruimte om rekening te houden met de
specifieke situatie van de cliënt. Maatwerk is noodzakelijk.

1E.2 Iedereen doet mee in de samenleving
 GroenLinks wil armoede voorkomen. Wij kiezen voor ruimhartige inkomensondersteuning,
zodat mensen met een minimumuitkering, of werkende inwoners onder de armoedegrens
zich niet uitgesloten voelen en hun kinderen gewoon mee kunnen doen aan sportieve- en
culturele activiteiten.
1E.3 Wij bannen armoede uit
 De gemeente Vlissingen helpt mensen met schulden altijd, maar wil ook het ontstaan van
schulden voorkomen. GroenLinks kiest voor een actieve aanpak van de
schuldenproblematiek door middel van goede preventie, schuldsanering en nazorg.
 In de gemeente Vlissingen mogen mensen niet de dupe worden van teveel bezuinigen
boven op elkaar (stapeling). Waar nodig compenseert de gemeente de onevenredige
gevolgen van de bezuinigingen, bijvoorbeeld als mensen getroffen worden door stapeling
van verschillende bezuinigingen.
 Steeds meer mensen kunnen hun energierekening niet betalen. Daarom is het aanpakken
van energiearmoede de komende jaren een prioriteit in de strijd tegen armoede.

1F Participatie en werkgelegenheid
Iedereen doet mee. En Vlissingen, Souburg en Ritthem is van iedereen!
1F.1 Wij stemmen de dienstverlening af op de cliënt
 Cliënten krijgen één aanspreekpunt bij de sociale dienst, een eigen coach die zorgt voor
“dienstverlening op maat”. Als er geen goede klik is, kan de cliënt een andere coach
aanvragen.
1F.2 De gemeente creëert een passend aanbod
 Voor mensen die (nog)geen kans maken op betaald werk zoekt de gemeente naar
alternatieven zoals scholing, participatiebanen, seniorenbanen, leerwerkplekken,
stageplaatsen of vrijwilligerswerk. Het streven is dat iedereen zoveel mogelijk bij een
reguliere werkgever plek kan vinden.
 Met iedere werkzoekende bespreken wij een op maat gemaakt leerwerktraject.
Er worden met werkgevers en onderwijsinstellingen afspraken gemaakt over
leerwerktrajecten.
 De gemeente helpt actief werkzoekenden die een eigen bedrijf willen starten. De gemeente
wijst werkzoekenden op de mogelijkheid om voor zichzelf te beginnen.
 Mensen met een lichamelijke beperking kunnen in principe overal aan het werk. Zij hebben
het recht om zelfstandig en in eigen regie te kunnen werken. Vervoer mag eveneens geen
obstakel meer zijn.
 Bijstandsgerechtigden mogen vrijwilligerswerk doen. Vaak wordt vrijwilligerswerk niet
toegestaan, omdat het re-integratie in de weg zou staan. Wij stimuleren dat mensen met
een uitkering zich actief voor anderen inzetten.
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1G Zorg en Welzijn
Wij vinden dat in de gemeente Vlissingen inwoners mogen meepraten over wat nodig is.
1G.1 Zorg die past
 Mensen met een beperking of een chronisch of psychosociaal probleem ontvangen de zorg
en ondersteuning die het voor hen mogelijk maakt om in de samenleving mee te kunnen
blijven doen en om thuis te kunnen blijven wonen. Zorg heeft een doel en iedereen hoort
erbij! Wij willen een echt inclusieve samenleving.
 Vanaf het allereerste contact met de gemeente en professionals worden familie en/of
vrienden bij de hulpvraag betrokken. De kennis en het commitment van familie en het eigen
netwerk bij het bepalen van vervolgstappen is van hele grote waarde.
De benadering van de gemeente is oplossingsgericht en niet zorggericht.
 Als mensen de regie niet zelf kunnen nemen komt de gemeente in actie. Wij laten mensen
nooit aan hun lot over. Getrainde en goed opgeleide hulpverleners nemen de huisbezoeken
af. Zij hebben het mandaat om simpele indicaties te stellen voor laagdrempelige
voorzieningen.
 GroenLinks wil een integraal persoonsgebonden budget (IPGB) bij intensieve zorgvragen.
Voor wie het aanbod van bestaande instellingen onvoldoende aansluit stellen wij een
IPGB)beschikbaar.
 Wij streven naar een sterk preventief beleid met goede begeleiding naar zorg.
Professionele hulpverleners, zoals thuiszorg, ambulante begeleiders, schuldhulpverleners en
huishoudelijke hulp krijgen de ruimte om problemen te signaleren en te bespreken.
1G.2 Zelfstandig functioneren mogelijk maken
 Ouderen en mensen met een beperking kunnen zelfstandig blijven wonen. We willen het
(langer)thuis blijven wonen van ouderen stimuleren, net als het zelfstandig wonen van
mensen met een beperking.
 Nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking worden dicht bij
de noodzakelijke voorzieningen gebouwd, bijvoorbeeld in de omgeving van winkels of in het
centrum van een dorp.
 In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking
geratificeerd. Vlissingen geeft invulling aan dat verdrag en stimuleert maatschappelijke
partners en ondernemers om daarmee ook aan de slag gaan.
 De gehele gemeente is goed te bereiken voor iedereen met een rolstoel of rollator. De
gemeente Vlissingen wordt rolstoelvriendelijk en bovendien goed toegankelijk voor doven
en blinden. Gemeentelijke gebouwen, trottoirs, winkels en overige voorzieningen moeten
fysiek toegankelijk zijn. Dat geldt uiteraard ook voor evenementen.
 Er zijn toegankelijke individuele vervoersmogelijkheden, waaronder openbaar vervoer en
OV-taxivervoer dat op tijd is en de klant adequaat helpt. Dat hoeft niet te betekenen dat
men altijd een reiskostenvoorziening krijgt, het OV is rolstoeltoegankelijk.
1G.3 Zorg dichtbij
 Informatie over zorg is voor inwoners gemakkelijk te krijgen. Lichte hulp, maar ook
zwaardere vormen van ondersteuning, zijn dichtbij(op wijkniveau) voorhanden.
 GroenLinks stuurt aan op samenwerking en niet op concurrentie. Waar mogelijk combineren
wij zorgcentra met ouderencentra en zorg- of verpleegtehuizen binnen de gemeente.
 GroenLinks wil geen verschraling van de thuiszorg. Thuiszorg mag niet vervangen worden
door schoonmakers, de signaalfunctie is van noodzakelijk belang.
1G.4 Zorg voor en met elkaar (solidariteit)
 GroenLinks stimuleert manieren voor mensen om elkaar te helpen en te ontmoeten,
bijvoorbeeld via “ontmoetingsplekken” en andere buurtvoorzieningen. De gemeente
stimuleert het betrekken van vrijwilligers in de samenwerking met ondernemers,
zorg- en welzijnsinstellingen.
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GroenLinks investeert in vrijwilligers en mantelzorgers en waardeert vrijwilligers en
mantelzorgers. Omdat in beide groepen vrouwen oververtegenwoordigd zijn, monitoren wij
in hoeverre de (arbeids)emancipatie van vrouwen hier niet onder lijdt.
Bewoners en cliëntenorganisaties worden actief betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren
van het beleid rond zorg, welzijn en wonen. Wij stimuleren burgerparticipatie.

1H Duurzaam wonen
GroenLinks wil betaalbare- en energiezuinige woningen voor iedereen.
1H.1 Iedereen een passende woning
 De gemeente stimuleert de bouw van sociale huur- en koopwoningen. GroenLinks wil een
ongedeelde gemeente en daarom stimuleren wij sociale woningbouw. Dat doen wij onder
andere door hiervoor lagere grondprijzen en lagere plankosten in rekening te brengen.
 GroenLinks wil een gemeente met gemêleerde wijken. Een woonvisie, en de vertaling
daarvan in prestatieafspraken met woningbouwcorporaties, zou het volgende moeten
bevatten: voldoende betaalbare woningen voor de diverse doelgroepen en
gemengde wijken.
 GroenLinks kiest ervoor om statushouders urgentie te blijven verlenen. Daarnaast zorgen
wij ervoor dat de wachtlijsten niet langer worden voor andere inwoners.
 De gemeente zorgt samen met de woningcorporatie(s) voor de realisatie van innovatieve
woonconcepten naar de behoefte van specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld senioren,
verstandelijk gehandicapten of mensen met psychiatrische problematiek.
 Het is belangrijk dat er voldoende maatschappelijke opvang is, zoals woonplekken waar
mensen tijdelijk kunnen worden opgevangen.
1H.2 Energiezuinig wonen
 Met woningcorporaties maken wij afspraken om woningen bij renovatie of nieuwbouw
zoveel mogelijk energieneutraal te maken (voor 2020 naar gemiddeld energielabel B). Voor
sociale huurders levert dit een besparing op de woonlasten op.
 Wij willen dat nieuwbouwwijken gasloos gebouwd worden. Het ambitieniveau (label A of B )
hangt af van wat er in concrete gevallen mogelijk is (woonlastenwaarborg).
1H.3 Voldoende kamers voor jongeren
 In de gemeente Vlissingen komen voldoende kwalitatief goede- en betaalbare kamers
beschikbaar voor studenten en werkende jongeren. Hierover maken we afspraken met de
studentenhuisvester en de woningcorporaties, maar wij stimuleren ook particuliere
verhuurders om kamers beschikbaar te hebben en te houden.
 Als iemand een eengezinswoning wil verhuren aan kamerbewoners mag dat alleen als de
verhuurder zorgt voor goed onderhoud, fietsenstallingen en geluidsreducerende
maatregelen. Onttrekkingsvergunningen worden vanzelfsprekend pas afgegeven op het
moment dat de woonruimte voldoet aan alle eisen van brandveiligheid.
1H.4 Huurders worden goed beschermd
 De gemeente gaat leegstand actief tegen. De gemeente werkt mee aan herbestemming van
leegstaande winkels, kantoren of kerken. Voordat een pand een sloopvergunning krijgt
wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden voor hergebruik.
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2. De groene gemeente
GroenLinks kiest voor een schone stad waarin onze kinderen gezond kunnen opgroeien.
Het effect van de aantasting van onze leefomgeving kun je zien, voelen en ruiken in de
vervuiling van de lucht, het water en het landschap. Wij willen dat anders! GroenLinks wil de
wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. Grondstoffen zijn dan geen afval
meer, maar worden telkens hergebruikt. En energie halen we niet langer uit vervuilende fossiele
brandstoffen, maar uit duurzame alternatieven.
Groene wijken
In een groene wijk is het leven prettiger. Onze kinderen kunnen lekker buiten spelen en wij zelf
kunnen dicht bij huis wandelen, fietsen en sporten. Daarom wil GroenLinks het groen in onze
gemeenten beschermen en zelfs uitbreiden. Wij sieren onze wijken met lommerrijk groen van
bomen, met sportveldjes en met mooie parken. Wij houden onze straten, pleinen, parken en
plantsoenen schoon! Wie iets vervuilt, ruimt het zelf op. Dát is ons principe en daarom laten we
de vervuiler meer betalen.
Gezonde lucht
Als onze kinderen buitenspelen of wij door de stad fietsen, is het inademen van schone en
gezonde lucht van levensbelang. Daarom kiest GroenLinks voor schoon vervoer. Wij gaan
zorgen voor een openbaar vervoer dat ons zonder uitstoot van schadelijke gassen brengt naar
waar we moeten zijn. Binnen de stad willen wij dat je je gemakkelijk te voet kunt verplaatsen,
maar wij geven ook ruim voorrang aan de fiets door betere fietspaden aan te leggen,
fietssnelwegen naar steden in de buurt te maken en handige plekken aan te wijzen voor het
parkeren van je fiets. Voor elektrische auto’s verbeteren wij bovendien de infrastructuur.
Wonen, werken en ontspannen brengen wij dichter bij elkaar zodat we minder ver hoeven te
reizen.
Groen in de buurt
GroenLinks wil dat de groene gebieden rondom de stad beter bereikbaar worden te voet, per
fiets of met de boot. Wij verbinden het groen binnen en buiten de stad, want ook dieren moeten
zich vrij kunnen bewegen en planten moeten zich vrij kunnen verspreiden. Zo kan iedereen van
ons mooie landschap genieten en gaan natuur en ontspanning hand in hand. GroenLinks kiest
voor een gezonde landbouwsector. Dat betekent minder schaalvergroting en minder megastallen. Dat is beter voor de dieren, maar óók voor de gezondheid van mensen.
Gezond klimaat
GroenLinks zet zich in voor een gezond en goed leven, nu én in de toekomst. Een gezonde
leefomgeving reikt natuurlijk verder dan onze gemeente. Uiteindelijk gaat het erom dat wij doen
wat wij kunnen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. De wereldwijde
afspraken om klimaatverandering een halt toe te roepen passen wij natuurlijk toe in onze
gemeente. In huizen willen wij niet langer aardgas gebruiken voor de verwarming of om mee te
koken. Een grote opgave, maar wel een belangrijke, want behalve een gezondere leefomgeving
zorgen deze maatregelen ook voor werk en bovendien voor een lagere energierekening.
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2A. Schone lucht, water, bodem
Vlissingen wordt een schone en gezonde gemeente.
Afval gebruiken wij als grondstof.
2A.1 Luchtverontreiniging is de vervuiling van de atmosfeer met schadelijke stoffen.
 Luchtvervuiling schaadt de gezondheid van de mens, de natuur en heeft een invloed op
het klimaat en de economie. Geschat wordt dat de gemiddelde Nederlander negen
maanden korter leeft vanwege de blootstelling aan fijnstof. Luchtverontreinigende stoffen
komen meestal voor als onderdeel van een mengsel. De gezondheidseffecten zijn vaak
een gevolg van blootstelling aan dit mengsel, zoals houtstook.
 De overlast van houtstook wil GroenLinks aanpakken. In effectievere, directe voorlichting en
bestrijding van overlast door houtstook heeft de gemeente Vlissingen een belangrijke taak
vindt GroenLinks.
2A.2 Minder geluidsoverlast, lichthinder, zwerfafval
 Vuurwerkoverlast
Wij willen dat Oud en Nieuw voor iedereen weer een feest wordt. Voor heel veel mensen(én
dieren) wordt de jaarwisseling echter ronduit vergald door vuurwerkoverlast. Het afsteken
van vuurwerk resulteert jaarlijks in ernstige verwondingen, vaak bij onschuldige
omstanders. Vuurwerk is ook nog eens slecht voor het milieu en de gezondheid.
 Eeuwenoude traditie?
Pas sinds eind jaren ’60 van de vorige eeuw ontstond het gebruik van afsteken van
vuurwerk door particulieren! Vuurwerk hoort in onze ogen thuis in professionele handen en
niet in die van amateurs. Als GroenLinks bepleiten wij een hervorming van de
vuurwerktraditie, waarbij vuurwerk niet langer door amateurs wordt afgestoken, maar
door professionals. Net als in veel andere landen kunnen gemeenten professionele
vuurwerkshows organiseren waar iedereen van kan genieten zonder overlast, schade en
slachtoffers.
 Meldpunt
GroenLinks wil dat er een gemeentelijk meldpunt komt voor vuurwerkoverlast.
 Nieuwjaarsvegen
Zolang er nog geen verbod is ingesteld op het afsteken van vuurwerk, wil GroenLinks dat het
afval door de inwoners wordt opgeruimd. De vuurwerkresten zijn schadelijk voor het milieu.
Daarom is het belangrijk dat wij samen opruimen. Zo zorgen wij niet alleen voor een schone
omgeving, maar ook voor een betere sfeer in de buurt. De gemeente Vlissingen kan dit
opruimen faciliteren door zich aan te sluiten bij het landelijke initiatief “Nieuwsjaarsvegen”.
2A.3 Het inzamelen van afval zit inmiddels in ons DNA.
 Zo min mogelijk restafval, dus omgekeerd inzamelen. Alleen afvalsoorten worden opgehaald
die als grondstof hergebruikt kunnen worden. Herbruikbare grondstoffen zijn: plastic
verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Was de gemiddelde Nederlander
in 2009 goed voor 500 kilo restafval, in 2015 daalde dit naar 100 kilo per persoon in
gemeenten die omgekeerd inzamelen. Om meer bewustwording te ontwikkelen op het
gebied van afvalscheiding kan de gemeente ook inwoners belonen door hen te laten
betalen per storting van het restafval in de container.
 De gemeente Vlissingen gaat de strijd aan met zwerfafval. Zwerfvuil zorgt voor
verloedering en draagt bij aan gevoelens van onveiligheid. Samen met inwoners houden
wij onze gemeente schoon. Wij sluiten bijvoorbeeld contracten met verenigingen en
scholen om, tegen vergoeding, de eigen buurt vrij van zwerfafval te houden.
2A.4 Afval is Grondstof in een circulaire economie
 De gemeente zal bedrijven stimuleren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat bedrijven
verantwoordelijkheid (willen) nemen voor maatschappelijke problemen, zoals
luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. MVO begint
met dat bedrijven deze problemen niet groter maken. Ondernemers die een stap verder
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gaan, streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problematiek.
Overigens biedt dit goede werkgelegenheid.
De gemeente stimuleert circulair en biobased bouwen. Nieuwe wijken worden op die
manier opgezet.
Het hergebruik van oude spullen en materialen zal de dagelijkse gang van zaken worden.
Kringloopwinkels en leerwerkbedrijven (Orionis) die hieraan deelnemen krijgen een
prominente rol in dit proces.

2B Natuur en Groen
2B.1 Een groene wijk voor iedereen.


Groenvoorziening snoeit alleen indien nodig. In de visie van de gemeente is opgenomen dat
groen de gezondheid voedt van ieder mens. Wijken met veel steen hebben juist veel groen
nodig, waarbij het richtgetal 75 per vierkante meter woning is.



De gemeente stimuleert en faciliteert groene initiatieven van buurtbewoners. Zeker als het
gaat om het gebied voor kinderen aantrekkelijk te maken als speel/ leerplek.
Bestaand groen blijft groen. De groene parels Nollebos, Groene boulevard en
Ritthemsebos blijven behouden en wij zorgen er goed voor. Alle groenvoorzieningen
binnen de gemeente worden in een groenstructuurplan in kaart gebracht, zodat dit als
leidraad kan dienen bij toekomstige plannen en bij het beheer en onderhoud hiervan.
Gezonde bomen worden niet gekapt. Wij kappen alleen bij gevaarlijke situaties
(ziekte, wortelopdruk), of als andere bomen in de verdrukking komen.
Gemeente Vlissingen ontwikkelt een eigen Gedragscode Flora en Fauna.







Gemeente Vlissingen houdt bij de ontwikkeling van een gebied direct rekening met de
aanwezige natuurwaarden (Nollebos) Wij steunen actief organisaties en actiegroepen die
dit ook nastreven.

2B.2 Ontwikkelen educatieve Speelnatuur in Vlissingen, Souburg en Ritthem


Buiten spelen draagt in grote mate bij aan de ontwikkeling van een kind. Het kind
ontwikkelt onder andere een goed evenwicht, zelfverzekerdheid, creativiteit, sociale
vaardigheden en krijgt voldoende beweging bij het spelen in de natuur. Er zijn
meerdere wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat een groene leefomgeving
een belangrijke rol speelt bij de mentale- en fysieke gezondheid.

2C Schoon en veilig water - Klimaatbestendige gemeente
2C.1 Met betrekking tot waterbeheer wil GroenLinks:
 Water opvangen, bufferen en infiltreren op het eigen gebied van huizen en bedrijven.
Infiltratie van nieuwbouw verplichtstellen, zoals het afkoppelen van regenpijpen,
toepassing van ondergrondse kratten en regentonnen en het ontstenen van
achtertuinen.
 In nieuw in te richten wijken en bij het vernieuwen van oude wijken duurzame
warmte uit rioolwater gebruiken (riothermie).
 Bereidheid van bewoners vergroten om water goed te beheren. (regentonnenactie) grijs
water hergebruiken.
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2D Gezonde en aantrekkelijke woonomgeving











Het weidse landschap en de kustlijn (inclusief duinen en aangrenzend natuurgebied)
houden wij puur en bebouwing wordt uitgesloten.
De gemeente verbetert de levenskwaliteit van achtergebleven buurten en wijken door
de openbare ruimte daar te “vergroenen” en te “verblauwen”. Groen draagt bij aan
een veiliger gevoel en een prettigere woonomgeving. Bovendien zorgt het voor meer
sociale contacten in de wijk, bijvoorbeeld bij adoptiegroen
(Middengebied en Papegaaienburg).
Leegstaande gebouwen worden omgebouwd tot betaalbare huurwoningen.
Gebruik van leegstaande panden kan helpen om groen in- en om de gemeente te
behouden.
Mogelijkheden voor leegstandbeleid zijn onder andere op nieuwe kantoren en
bedrijfspanden een “verwijderingsbijdrage “ heffen die wordt gebruikt om bestaande
kantoren en bedrijfspanden om te bouwen tot woningen, of deze te slopen. Leegstand
langer dan een jaar kan door gemeenten worden beboet met een leegstandsheffing. Bij
langdurige leegstand kan een gemeente een kantoor of bedrijfspand tegen de
marktwaarde vorderen om te renoveren of te slopen.
Als er langdurig gronden braak liggen in de gemeente, omdat de geplande
ontwikkeling stagneert, dan is dit mogelijk een ideaal gebied om tijdelijk te gebruiken
voor stadslandbouw (Pop-up tuinen Scheldekwartier) en het aanleggen van
schooltuinen waar kinderen kunnen spelen en respect leren ontwikkelen voor de
natuur en de voedselproductie.
Basisscholen moedigen wij aan om groene schoolpleinen te creëren en schooltuintjes aan
te leggen.

3. De open gemeente
GroenLinks staat voor vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat
je vindt.
Een gemeente die luistert naar burgers
GroenLinks wil dat burgers meer te inspraak krijgen over de plek waar ze leven, wonen,
werken en ontspannen.
De gemeente Vlissingen werkt ook actief mee aan nieuwe initiatieven van burgers ter
verbetering van hun eigen buurt. Wij praten met elkaar en niet over elkaar om problemen op
te lossen.
Gastvrije gemeente
Een open samenleving betekent ook een gastvrije samenleving. Gemeente Vlissingen biedt
mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Tijdens hun
procedure zijn vluchtelingen onderdeel van onze gemeente. Dat vraagt inzet van henzelf, maar
ook van ons als lokale samenleving.
Aantrekkelijke stad met veel cultuur
Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open stad hoort
ook een bruisend cultureel aanbod.
GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot
cultuur, onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. Ook in onze gemeente met een artikel
12 status zullen er prioriteiten gesteld moeten worden. Een volledige afbraak van cultuur mag
hier nooit een onderdeel van zijn.
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3A Diversiteit: iedereen is anders
3A.1 Discriminatie voorkomen en bestrijden


Vlissingen is voor iedereen een gastvrije gemeente. Hier geldt artikel 1 van de Grondwet:
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.










Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of
welke grond dan ook, is niet toegestaan”.
De burgemeester wordt verantwoordelijk gehouden voor het diversiteits-, emancipatie-, en
discriminatiebeleid. Omdat de burgemeester boven de partijen staat en zijn of haar
portefeuille over de kern van onze grondwet gaat, is hij of zij het beste in staat om deze
verbindende rol te vervullen.
Gemeentelijke medewerkers krijgen training om signalen van discriminatie bij inwoners op te
pikken en op de eigen werkvloer te voorkomen.
Bij de aanpak van discriminatie werkt de gemeente intensief samen met het (regionale)
Anti- Discriminatie Bureau. Samenwerking is verplicht en kost 0,38 euro per inwoner. Om
voor die investering zo veel mogelijk resultaat te bereiken trekken wij in het
antidiscriminatiebeleid samen met hen op.
Het personeelsbestand van de gemeente is een afspiegeling van de lokale samenleving. De
gemeente voert daarom een diversiteitsbeleid.
Het is onze overtuiging dat wanneer de gemeentelijke organisatie uit een groep diverse
mensen bestaat, dit de onderlinge acceptatie en het werkklimaat ten goede komt.
Iedere instelling die subsidie van de gemeente Vlissingen ontvangt maakt werk van
diversiteit.

3A.2 Werken aan verdraagzaamheid; ruimte voor minderheden
 De gemeente luistert naar inwoners en praat met hen.








Wij willen regulier overleg met alle religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in onze
gemeente.
Wij werken samen met organisaties die bijdragen aan een actieve, open en solidaire
samenleving.
Wij ondersteunen mensen met goede initiatieven voor hun buurt of groep, mits die bijdragen
aan een actieve-, open- en solidaire samenleving.
Vlissingen neemt in overleg met werkgevers maatregelen om discriminatie op de werkvloer te
voorkomen.
De gemeente ondersteunt de emancipatie van vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen,
transgenders en interseksuelen binnen culturele- en religieuze groepen.
Ook zorginstellingen en bejaardentehuizen moeten een fijne omgeving zijn voor lesbiennes,
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen.
GroenLinks vindt het onaanvaardbaar dat mensen uit hun buurt worden weggepest. Het
uitgangspunt is dat de dader verhuist en het slachtoffer blijft, niet omgekeerd. De gemeente
kan afspraken maken met woningcorporaties om de veiligheid van de huurders te vergroten.
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3B Kunst en cultuur
3B.1 Een bruisende, creatieve gemeente






GroenLinks wil het lokale en regionale potentieel van kunstenaars en creatieve inwoners
optimaal benutten om Vlissingen bruisender en levendiger te maken.
De gemeente promoot het lokale en regionale cultuuraanbod beter en stemt het op elkaar af
zodat meer mensen ervan kunnen genieten.
Gemeente Vlissingen garandeert een aantrekkelijk regionaal cultuuraanbod door duidelijke
afspraken te maken met andere gemeenten in de regio. Wij bewaken het cultuuraanbod van
Vlissingen, Souburg en Ritthem.
Culturele experimenten verdienen ondersteuning, zeker als dat samenwerking tussen
culturele organisaties mogelijk maakt en/of nieuw en breder publiek trekt.
Naast de ondersteuning van de basisinfrastructuur in onze gemeente (de Cultuurwerf met
o.a. de Piek, Muzeeum, KipVis etc.) houden wij altijd budget beschikbaar voor de
ondersteuning van nieuwe projecten. Met eenmalige subsidies kunnen wij bijzondere
publieksprojecten stimuleren.

3B.2 Ruimte voor kunstenaars





Leegstaande panden worden beschikbaar gesteld als atelier, expositie of repetitieruimte.
Wij willen geen verloedering, maar wel kunst in de openbare ruimte in Vlissingen. Op plekken
waar ruimtelijke ontwikkelingen stilliggen kunnen cultuurprojecten achteruitgang voorkomen
en de betreffende plek positief onder de aandacht brengen. Het kan ook een proeftuin zijn
voor een alternatieve invulling van het gebied.
Wij willen inwoners betrekken om plekken in de openbare ruimte aan te wijzen waar kunst
geëxposeerd kan worden. Voorwaarde is dat de gemeente jaarlijks een vast bedrag
reserveert voor kunst in de openbare ruimte.

3B.3 Meer aandacht voor kunst- en cultuureducatie
 De gemeente stimuleert scholen om jongeren enthousiast te maken voor kunst en cultuur.
Het is belangrijk dat jongeren op elke leeftijd kennis kunnen maken met kunst en daarom is
kunst- en cultuuronderwijs zo belangrijk. In het kader van de regeling Versterking
cultuureducatie primair onderwijs ontvangen scholen van het Rijk € 10,90 per leerling om de
cultuureducatie te verbeteren.
 Wij bevorderen actieve kunstbeoefening door een goede afstemming met kunsteducatie.
 Cultuur is voor iedereen. Onze gemeente participeert in het Jeugdcultuurfonds dat kinderen
uit gezinnen met een minimuminkomen in staat stelt om bijvoorbeeld
dans-, theater- of muzieklessen te nemen.
 De bibliotheek ontwikkelt zich tot een ontmoetingsplaats om kennis voor iedereen
toegankelijk te maken.
 De bezuinigingen van de bibliotheek in Vlissingen en Souburg mogen niet leiden tot nog
meer afbraak van de functies van de bibliotheek.
3B.4 Behoud en promotie van cultureel erfgoed
 De gemeente beschermt waardevolle gebouwen, interieurs en landschapselementen.
Herbestemming van bijvoorbeeld de R.K. kerk in de Brouwenaarstraat kan rekenen op een
positieve bijdrage van de gemeente. Andere panden die een herbestemming moeten krijgen
zijn Bibliotheek Spui, Willem III, van Doesburgcentrum en het Archief. Tevens zal de
gemeente ook moeten toezien dat waardevolle landschappen en natuurelementen, zoals het
Nollebos, bescherming verdienen.
 De gemeente promoot historische wandelingen en beelden- en architectuurroutes onder
andere door deelname aan de Open Monumentendag.
 Door het stimuleren van cultuurhistorische waarden worden tegelijkertijd toeristische én
recreatieve waarden benut.
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Bij de invulling van genoemde cultuurroutes kunnen betrokken burgers en de historische
vereniging een belangrijke rol spelen.
Wij vergroten de bekendheid van het gemeentearchief. De inventaris stellen wij regelmatig
tentoon.

3B.5 Investeren in de lokale omroep
 GroenLinks investeert in een sterke en moderne lokale omroep (radio en tv).
De lokale omroep houdt inwoners op de hoogte van de gemeentepolitiek en besteedt
aandacht aan plaatselijke culturele initiatieven en activiteiten. De omroep is daarmee
belangrijk voor o.a. democratische controle en sociale samenhang.

3C Openbare orde en veiligheid
3C.1 Inzetten op preventie
 Voor elke wijk wordt een veiligheidsplan opgesteld. Samen met inwoners en politie
identificeert de gemeente onveilige punten en zoekt door samen te werken effectief naar
oplossingen. In het Middengebied en rondom het Scheldeplein werken wij intensief samen
met de inwoners. Wij komen achter de voordeur om te voorkomen dat er
onverantwoordelijk gedrag plaatsvindt.
 Buurttoezicht maakt van inwoners de ogen en oren van de wijk.
 Wij faciliteren en stimuleren buurtveiligheids-app’s, zodat inwoners
24 uur per dag verdachte situaties of gebeurtenissen kunnen melden.
 In het kader van inbraakpreventie zal iedere woning voldoen aan het politiekeurmerk Veilig
Wonen. Voor nieuwbouwwoningen wordt het politiekeurmerk Veilig Wonen de standaard en
bij bestaande bouw stimuleren wij dit door gerichte campagnes.
 Gemeente Vlissingen maakt afspraken met horecaondernemers over een veilig
uitgaansleven. Uiteraard wordt hierbij met de belangen van buurtbewoners rekening
gehouden. Het uitgangspunt is dat uitgaansgelegenheden en omwonenden niet tegenover
elkaar komen te staan. Het is van groot belang dat er een balans wordt gezocht waarbij
horecaondernemers hun zaak op een goede manier kunnen uitbaten en omwonenden zich
veilig voelen.
 Wij willen in onze gemeente meer wijkagenten in de wijken die de inwoners kennen en wij
willen meer buurtcentra in de functie van brede ontmoetingsplaatsen.
 Bij kleine problemen en conflicten tussen buurtgenoten moeten zij een beroep kunnen doen
op een buurtbemiddelaar. Buurtbewoners kunnen bij kleine problemen en conflicten een
beroep doen op een buurtbemiddelaar, waarbij GroenLinks speciale aandacht voor jongeren
wil. Buurtbemiddeling is een preventief middel om een deel van de druk op politie en justitie
te verlagen.
 Brandpreventie kan levens redden. Wij stimuleren het gebruik van brandmelders. Alle
horecagelegenheden worden jaarlijks gecontroleerd op brandveiligheid.
 De gemeente Vlissingen zorgt voor veilige werkplekken voor sekswerkers. Wij bevorderen de
autonomie van deze beroepsgroep en hebben respect voor de privacy en anonimiteit die
daarmee samenhangt. Deze sector is uiterst gevoelig voor uitbuiting en mensenhandel en
dient om die reden nauwgezet door de politie te worden gemonitord.
3C.2 Zo nodig repressie






Cameratoezicht, preventief fouilleren, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden
worden alleen toegepast in situaties waarin niets anders helpt.
De gemeente ziet actief toe op de aanrijtijden van de hulpdiensten.
Wij doen er alles aan om huiselijk geweld tegen vrouwen, mannen, kinderen en ouderen aan
te pakken en te voorkomen. Wij zorgen voor een goede samenwerking van hulpdiensten,
zodat signalering, aanpak en hulpverlening bij huiselijk geweld zo snel en effectief mogelijk
is.
Er wordt streng toezicht gehouden op handhaving van de leeftijdsgrens voor verkoop van
alcohol en andere drugs aan minderjarigen. Gemeente Vlissingen kan het goede voorbeeld
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geven door na raadsvergaderingen geen alcohol meer te schenken. Vlissingen participeert al
in het samenwerkingsproject "Laat ze niet verzuipen”. Dit zal een vervolg krijgen.
Het dumpen van afval wordt beboet. Tegen het veroorzaken van zwerfaval treden wij hard
op.

3C.3 Het behoud van burgerlijke vrijheden





De gemeentelijke websites zijn goed beschermd tegen virussen en cyberaanvallen, zodat de
informatie van inwoners privé is en blijft.
GroenLinks is vóór legalisering van softdrugs. Vlissingen draagt bij aan de beweging voor
legalisering en loopt in haar gemeentelijk beleid waar mogelijk voorop met regulering. De
gemeente kan legalisering niet regelen, maar wel haar standpunt richting de landelijke
overheid kenbaar maken. In het gemeentelijk beleid is de gemeente Vlissingen terughoudend
bij bijvoorbeeld de handhaving van een legitimatieplicht.
GroenLinks is voor opheffen van het ingezetenencriterium. Dit voorkomt straathandel. Tevens
is er toezicht op de kwaliteit van softdrugs. GroenLinks wil onderzoeken of het telen van
wiet ondergebracht kan worden bij legale telers onder toezicht van de overheid. Dit
genereert inkomsten via belasting en voorkomt gevaarlijke thuiskweek. Tevens kan dan de
voor-en achterdeurproblematiek opgelost worden.

3D Internationaal
3D.1 Denk mondiaal, handel lokaal
 Gemeente Vlissingen gaat al haar producten en diensten duurzaam, diervriendelijk en
fairtrade inkopen. In 2022 moet dit 100% procent zijn, Het doel is dat in 2022 dit 100%
gerealiseerd is.
 Gemeente Vlissingen ontwikkelt haar stedenbanden, zodat deze een bijdrage leveren aan de
betrokkenheid van inwoners, scholen, instellingen, bedrijven en ontwikkelingsorganisaties
met onder andere als doel expertise uit te wisselen.
 Europese fondsen benutten wij voor gemeentelijk- en regionaal beleid. Europa heeft veel
subsidiemogelijkheden voor gemeentes, maar lang niet alle gemeentes zijn daarvan op de
hoogte.
3D.2 Vluchtelingenbeleid
 Ook onze gemeente Vlissingen denkt en doet mee aan de opvang van vluchtelingen in nauw
overleg met inwoners. Bij voorkeur vangen wij op in kleinschalige voorzieningen.
De Raad van Vlissingen nam in 2017 een motie aan van GroenLinks, mede ingediend door
andere partijen, om alleenstaande kinderen uit het vluchtelingenkamp Calais opvang te
bieden. Dit, om te voorkomen dat zij in handen vallen van mensenhandelaars.
 De gemeente Vlissingen werkt actief aan het draagvlak voor vluchtelingenopvang onder
inwoners, door hen goed te informeren en door met hen te overleggen.
 Vluchtelingen beginnen direct na aankomst in de gemeente met een taalcursus en indien
mogelijk met (vrijwilligers-)werk om de integratie te versnellen.
 Als een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, helpt de gemeente hem of haar zo snel
mogelijk aan woonruimte en krijgt hij of zij integratiebegeleiding.
 De gemeente voert regie over de inburgering, samen met de vluchteling.
 Uitgewezen asielzoekers in nood krijgen van de gemeente ondersteuning en tijdelijke
opvang.
 Jonge immigranten krijgen extra aandacht. De kwetsbare positie van alleenstaande
minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) is de afgelopen tijd weer prominent op de agenda
gezet. GroenLinks pleit voor goede opvang en begeleiding voor deze groep, en daarnaast
voor actieve inzet van de gemeenten voor 18+ arrangementen.

3E De gemeente en haar inwoners
3E.1 Samenwerken met bewoners van de stad/dorp
 Inwoners van de gemeente Vlissingen kunnen in een vroeg stadium al meepraten over
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belangrijke beslissingen en hebben daadwerkelijk invloed, beginspraak.
De gemeente ontwikkelt nieuwe ideeën samen met burgers. Meepraten en invloed uitoefenen
begint in de wijken.
Met het “burgerinitiatief” krijgen de inwoners van Vlissingen de mogelijkheid om punten op
de agenda van de gemeenteraad te zetten.
Inwoners krijgen het recht om een alternatieve aanpak voor te stellen voor publieke doelen
in hun omgeving. Vaak kunnen inwoners een buurthuis, of gemeenteplantsoen beter
onderhouden als zij dit samen doen. Inwoners krijgen het recht om deze voorstellen te doen
en krijgen de garantie dat deze worden besproken in de gemeenteraad.
Gemeente Vlissingen ondersteunt haar inwoners bij eigen initiatieven en doet dat waar nodig
ook proactief. Zo voorkomen wij een tweedeling tussen proactieve wijken en reactieve
wijken.
De gemeente overlegt regelmatig met belangrijke organisaties in de gemeente Vlissingen om
te weten wat er speelt.
De gemeente komt ook “buiten”, zodat de medewerkers van de gemeente weten wat er leeft
in Vlissingen, Souburg en Ritthem.
Vrijwilligerswerk wordt goed ondersteund en GroenLinks pleit voor een steunpunt.
Ondersteuning via Manteling en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Vlissingen zal voortgezet
worden.

3E.2 Goede dienstverlening











Medewerkers aan het loket zijn klantvriendelijk, denken mee en kennen hun inwoners.
Wij vragen onze inwoners tips voor een betere dienstverlening. De tevredenheid over de
dienstverlening van de gemeente wordt regelmatig gemeten en verbeteringen worden snel
doorgevoerd.
Iedereen heeft gemakkelijk toegang tot gemeentelijke informatie. De informatie wordt
vraaggericht en goed vindbaar aangeboden. Ook voor inwoners die geen internet hebben is
informatie van de gemeente gemakkelijk te verkrijgen in het gemeentehuis, wijkposten en
via lokale media.
De gemeente biedt dienstverlening zoveel mogelijk digitaal aan. Mensen die behoefte hebben
aan rechtstreeks contact en/of niet om kunnen gaan met de digitale dienstverlening blijven
wij natuurlijk helpen aan het loket. Een persoonlijke benadering blijft voor sommige
groepen noodzakelijk.
De dienstverlening aan ondernemers komt op een hoger plan, bijvoorbeeld door een apart eBedrijvenloket. Daar is ook veel informatie vanuit de gemeente te vinden over bijvoorbeeld
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid.
Nieuwe inwoners krijgen een welkomstpakket van de gemeente met daarin onder andere
aandacht voor duurzaam wonen en leven.
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3E.3 Een transparant en integer bestuur









Het gemeentebestuur informeert haar bewoners over wat er wel en niet is bereikt en wat dat
heeft gekost. De gemeente gaat zich in de verantwoording van het beleid meer richten op de
inwoners. Gemeente Vlissingen richt zich in de verantwoording van het beleid meer op
haar inwoners. De inwoners van gemeente Vlissingen hebben er recht op te weten waar
gemeenschapsgeld aan wordt uitgegeven.
De rekenkamer van de gemeente Vlissingen heeft een actieve rol en wordt serieus genomen.
Een rekenkamer is er om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de investeringen van de
gemeente te controleren. Daarmee kan duidelijk worden of de gemeentelijke middelen
efficiënt zijn ingezet om de juiste doelen te bereiken.
Er komt een openbaar subsidieregister zodat iedere inwoner kan zien wie subsidie van de
gemeente ontvangt.
Het vertrouwen in de democratie gaat de gemeente Vlissingen aan het hart.
Raad, college en ambtelijke organisatie laten in ieder geval eens per raadsperiode haar
integriteit doorlichten. Het publieke belang staat voorop. Transparantie en integriteit horen
bij elkaar. Iedere politicus dient integer te zijn en wij zullen dit scherp in de gaten houden.
Gemeente Vlissingen stelt de gegevens die zij verzamelt beschikbaar als open data die niet
herleidbaar zijn tot personen.

3F De gemeentelijke organisatie















De gemeente Vlissingen werkt samen met andere gemeenten in Zeeland. Het is van belang
dat er bredere overeenstemming komt om op een goede manier gemeenschappelijke
regelingen van Porthos, Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en Orionis te controleren en invloed
uit te oefenen op het gebied van samenwerken en financiën.
Deze gemeenschappelijke regelingen kunnen goed werken, mits deze niet uitmonden in een
ondoorzichtige, bureaucratische werkwijze.
Gemeente Vlissingen doet mee aan Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken kan onder
andere helpen bij het verlagen van de kosten, het verlagen van mobiliteit, een betere
bereikbaarheid van de gemeente voor haar burgers en een betere combinatie van werk en
privé voor ambtenaren.
Gemeente Vlissingen levert kwaliteit. Om deze kwaliteit te waarborgen worden bij voorkeur
ambtenaren met een vast contract ingezet.
Als de gemeente Vlissingen taken uitbesteedt, zoals de thuiszorg, let zij met name op
kwaliteit en niet alleen op kosten. Wij toetsen aanbestedingen op kwaliteit en
duurzaamheid, ook van personeel.
In het belang van de inwoners zorgt de gemeente Vlissingen voor tevreden en betrokken
ambtenaren. Er komt een jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers van de
gemeentelijke organisatie.
De gemeenteraad krijgt voldoende ondersteuning om al haar taken naar behoren uit te
kunnen oefenen, zowel met betrekking tot de koers van het beleid, als de controle op de
uitvoering daarvan. Met het nieuwe takenpakket dat vanuit Den Haag naar de gemeente is
overgeheveld is de druk op de raad verder verhoogd. Mogelijk kan onderzocht worden of de
vaste Raadsvergoeding omgezet kan worden in presentiegeld. Zo worden individuele
Raadsleden gestimuleerd om aanwezig te zijn bij belangrijke vergaderingen.
De gemeente Vlissingen kiest voor het gebruik van “open source software” en werkt aan een
strategie om het gebruik van gesloten software binnen de eigen organisatie af te bouwen. De
Nederlandse overheid hanteert hiervoor beleid, omdat dit bijdraagt aan hergebruik van
software interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid.
Vlissingen werkt samen met andere gemeenten om haar kennis van ICT te vergroten.
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