


Samen zijn we Vlissingen

Akkoord op hoofdlijnen. In vier jaar uitwerken.
Wat we belangrijk vinden is communicatie, inspraak, samen, 
integrale aanpak.



Interbestuurlijk programma

• Samen aan de slag voor het klimaat
• Toekomstbestendig wonen
• Regionale economie als versneller
• Naar een vitaal platteland
• Merkbaar beter in het sociaal domein
• Problematische schulden voorkomen en oplossen
• Nederland en migrant voorbereid
• Goed openbaar bestuur in een veranderde samenleving
• Passende financiële verhoudingen
• Overkoepelende thema’s



4 Programma’s, ook in begroting



Leefbaarheid

• Je krijgt alle kansen om mee te doen
• We gaan werken aan een evenwichtige mix van inwoners
• Bij het bouwen van woningen houden we daar rekening mee
• We gaan voor een duurzame en leefbare gemeente
• We willen twee wijkcoördinatoren voor de vijf wijken



Leefbaarheid

• We willen twee extra Buitengewoon opsporingsambtenaren 
• meer wijkgericht werken
• naast de al bestaande vraaggerichte inzet

• We willen de bouw van nieuwe scholen in Oost-Souburg 
gelijktijdig starten

• We willen een 
boulevard in balans:
• leefbaar
• levendig



Aantrekkelijke stad

• Je voelt Vlissingen, je bent Vlissingen, je ziet Vlissingen, je 
beleeft Vlissingen en je ruikt de zee in Vlissingen.

• Vlissingen is toeristenstad bij uitstek!
• Op het gebied van wonen, werken, recreëren is Vlissingen DE 

stad aan zee!
• We bieden ruimte 

aan innovatie



Aantrekkelijke stad

• Er komt een informatiepunt voor (nieuwe) inwoners en 
ondernemers

• We willen een plan voor stadspromotie opstellen
• >35% nieuwe woningen zijn levensloopbestendig
• We gaan zuinig om met energie en werken aan de doelen van 

het klimaatakkoord
• We willen de visie Spuikom herijken
• Voor het Nollebos en Westduinpark gaan we in gesprek met 

inwoners en belanghebbenden om een plan te maken. Hierover 
beslist de gemeenteraad



Sociale samenhang

• Iedereen in Vlissingen kan meedoen, heeft oog voor de ander en 
heeft daar baat bij

• De gemeente zorgt voor een vangnet, maar niet voor een 
‘hangmat’

• Het huidige Armoedebeleid 
willen we niet verder 
versoberen



Sociale samenhang

• We willen met de jeugd in gesprek over de toekomst
• We willen een stabiele en betaalbare uitvoeringsorganisatie voor 

zorg. Aan de huidige onzekerheid moet een eind komen.
• Vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen wij



Bestuur

• We zeggen wat we vinden, doen wat we moeten doen en doen 
wat we beloven

• Dat is ook de manier waarop we de stad willen besturen
• Meer uitgeven dan kan volgens ons huishoudboekje, is niet aan 

de orde



Bestuur

• De ingezette lijn van Agenda voor herstel zetten we voort
• We maken samen een visie voor de lange termijn
• Vlissingen moet leefbaar blijven. Verder bezuinigen is volgens 

ons niet mogelijk
• We zoeken naar stimulerende ideeën om de banden met 

‘butendiekers’ te versterken



Financiën

• We baseren nieuw beleid op de uitgangspunten van het 
Interbestuurlijk Programma

• Dit financieren we uit extra middelen die hiervoor 
beschikbaar komen

• Het enige nieuwe beleid dat hier buiten valt, is de uitbreiding 
van de formatie van Buitengewoon opsporingsambtenaren

• Twee BOA’s erbij kost gemiddeld € 2,25 extra per Vlissinger
per jaar

• Het eindrapport artikel 12 verschijnt in het najaar van 2018



Beoogd college

• 5 wethouders: 2 fulltime en 3 parttime
• Albert Vader, Partij Souburg-Ritthem 1,0 fte
• John de Jonge, Lokale Partij Vlissingen 1,0 fte
• Rens Reijnierse, 50PLUS Vlissingen 0,7 fte 
• Els Verhage, GroenLinks 0,7 fte
• Sem Stroosnijder, Socialistische Partij 0,7 fte

• Burgemeester, Bas van den Tillaar
• Gemeentesecretaris/algemeen directeur, Martin van Vliet



Wensen en aanbevelingen

• Over een aantal zaken kunnen we pas besluiten nemen als 
onze financiële situatie meer duidelijkheid biedt.

• Maar we hebben wel een lijstje gemaakt:
• Karolingische Burg aantrekkelijk maken
• Basisscholen stimuleren om schooltuintjes aan te leggen
• Kritisch kijken naar gemeenschappelijke regelingen
• ‘Armoedeval’ terugdringen
• Entree van parkeergarage Spuistraat verbeteren




