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WAT GOED IS VOOR OUD, IS GOED VOOR JONG 

50PLUS IN VLISSINGEN 
ONZE SPEERPUNTEN ZIJN:  

 
 

50PLUS Vlissingen staat voor goede en bereikbare gezondheidszorg 
UW ZORG IS ONZE ZORG 

 
50PLUS Vlissingen staat voor goed openbaar vervoer in de hele gemeente 

50PLUS GAAT VOOR EEN GRATIS BUS VOOR OUDEREN 
 

50PLUS Vlissingen staat voor veiligheid 
VEILIGHEID OOK EEN ZAAK VOOR DE GEMEENTE 

 
50PLUS Vlissingen staat voor duurzaam landschapsbeheer 
HET WEINIGE DAT WE HEBBEN BEHOUDEN EN BEHEREN 

 
50PLUS Vlissingen staat voor werkgelegenheid 

WERK VOOR JONG EN OUD 
 

50PLUS Vlissingen staat voor aandacht voor de lagere inkomens in onze samenleving 
UW INKOMEN IS ONZE ZORG 

 
50PLUS Vlissingen wil een halt toeroepen aan de krimp 

KRIMP EEN KANSRIJKE BEDREIGING 
 

50PLUS Vlissingen is en blijft tegen bouwen in het Nollebos 
BOUWEN IN HET VLISSINGS BOS: NEE! 

 
50PLUS Vlissingen is voor goede sociale en culturele voorzieningen 

CULTUUR HOORT BIJ ONZE BESCHAVING 
 

50PLUS Vlissingen wil passende woningbouw 
MEER LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN 

 
50PLUS wil meer ontwikkelingen in de stad 

SCHELDEKWARTIER, SPUIKOM, WINKELGEBIED 
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IEDEREEN IN DE GEMEENTE VLISSINGEN HEEFT RECHTEN MAAR OOK PLICHTEN  

 

50-punten-programma gemeenteraadsverkiezing gemeente Vlissingen 2018 in willekeurige 

volgorde: 

 

Volwassenonderwijs: 

1. (Gemeentelijke) coaches helpen ouderen met internet, administratie en 
alfabetiseringsprogramma’s. 

2. Onderwijs/omscholing voor ouderen moet ‘gewoon’ beschikbaar zijn en een basisrecht 
worden. 

 

Werk en werkloosheid: 

3. Stimuleringspakket om oudere werknemers aan het werk te krijgen en te houden, 
waarbij het opleiden van nieuwe werknemers door oudere en ervaren werknemers 
(tandembanen) aandacht krijgt. 

4. De gemeente moet als werkgever vijftigplussers serieus nemen bij sollicitaties en 
heeft hierbij een voorbeeldfunctie. 

 

Financiën: 

5. De begroting van de gemeente Vlissingen moet bij tekorten niet sluitend worden 
gemaakt door verhogen van de belastingen. Tekorten moeten binnen het gemeentelijk 
apparaat worden gevonden door het terugdringen van de uitgaven. 

6. Geen verhoging gemeentelijke belasting omdat ouderen daardoor vaak onevenredig 
hard worden getroffen. 

7. Koopkracht ouderen moet verbeteren. 
8. Het mogelijk maken voor minder draagkrachtigen om tegen een gereduceerd tarief 

paspoorten en rijbewijzen te kopen.  
9. Armoede moet actief door de gemeente worden bestreden. 
 

Milieu en duurzaamheid: 

10. Milieu en werkgelegenheid zijn belangrijke aspecten voor de leefomgeving. Er dient 
daadwerkelijk te worden gewerkt aan het verplaatsen van bedrijven die hinderlijk zijn 
voor de directe leefomgeving. Vestiging van nieuwe ondernemingen en uitbreiding van 
bestaande bedrijven moet worden gestimuleerd, zodat de werkgelegenheid blijft. 

11. Energieneutrale woningbouw. 
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Leefbaarheid, wijken, welzijn:  

12. Blijvend actieve aandacht voor de kernen Oost- en West-Souburg, Abeele en Ritthem 
ter behoud van de leefbaarheid. 

13. Buurtzorg en wijkverpleging zijn belangrijke pijlers in de wijk. 
14. Lokale omroep moet steunpunt zijn voor communicatie met lokale gemeenschap. 
15. Criminaliteitsbestrijding door extra inzet van wijkagenten. 
16. Politiebureau met ruimere openingstijden en aanspreekbare agenten in plaats van 

boa’s. 
17. Geen vuurwerk meer in de stad en zeker niet in de buurt van ouderen en kwetsbaren. 
18. Wijken moeten vergroenen door extra bomen en beplanting die vogels en vlinders 

aantrekken. 
19. Grondig onderhoud van stoepen en trottoirs. 
20. Behoud van de voorzieningen in de kernen door het aantrekken van nieuwe 

bewoners, met name door het stimuleren van (sociale) woningbouw. 
21. Beter onderhoud van het straatmeubilair. 
22. Geen afbraak van sport- en welzijnsvoorzieningen, maar juist zorgen voor sport- en 

welzijnscentra in alle wijken. 
23. De Piek  moet open blijven. 
24. Wij zijn voorstander van het aanstellen van een welzijnsinspecteur, die controleert dat 

gesubsidieerde instellingen ook doen wat ze zeggen. 
25. Kern- en wijkraden krijgen de aandacht van de gemeente die zij nodig hebben en 

zullen bij hun werkzaamheden ondersteuning krijgen van ambtenaren en/of 
opbouwwerkers. 

26. Het bestrijden van verpaupering en leegstand in de kernen door panden aan te kopen 
en geschikt te maken voor sociale bewoning. 

27. Verhuizing naar kleinere woningen actief stimuleren zodat grote woningen 
beschikbaar komen voor grotere gezinnen. 

28. Woningbouwcorporaties stimuleren dat er meer woningen worden gebouw voor 
senioren. 

 

Verkeer / openbaar vervoer: 

29. Meer maatwerk in het openbaar vervoer. 
30. Gratis openbaar vervoer voor ouderen. 
31. Meer controle op snelheidsovertreders in wijken door gebruik te maken van moderne 

technieken. 
32. Een tunnel onder het Kanaal door Walcheren voor alle verkeer. 
33. De verkeerssituatie Spuistraat (o.a. richting ingang parkeergarage) moet verbeterd 

worden en overzichtelijker. 
 

Vrijwilligers: 

34. Geen onnodige regelgeving voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk. 
35. Verklaring omtrent gedrag (VOG) ten behoeve van vrijwilligerswerk is gratis aan te 

vragen met de verplichting een jaar vrijwilligerswerk te doen. 
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Preventie, sport en bewegen: 

36. Aandacht voor preventie (bij ouderen), door meer te bewegen, een gezonde voeding 
en leefstijl. 

37. (Sport)verenigingen vormen een belangrijke schakel in onze samenleving. Ze moeten 
ondersteund worden als middel om normen en waarden te promoten en wij zijn 
hoopvol over de preventierol die zij ten opzichte van de jeugd kunnen spelen. 

 

Zorg en thuiszorg: 

38. Wmo aanvragen sneller behandelen en afwikkelen. Ook moet de kwaliteit van de 
keukentafelgesprekken zichtbaar en meetbaar verbeteren. Wij willen dat laten 
vaststellen door het houden van een Onafhankelijk tevredenheidonderzoek. 

39. Marktwerking in de zorg terugdraaien. 
40. Goede registratie van mantelzorgers. 
41. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen voor wie dat wil. Samenleving (gemeente) 

biedt daarvoor alle ondersteuning die nodig is. 
42. Stop gesol met de thuiszorg: de gemeente zorgt voor thuiszorg, 

mantelzorgondersteuning en dagbesteding. 
43. Basiszorg moet beschikbaar zijn voor de doelgroep met voldoende zorguren. 
44. Volledige transparantie over de wijze waarop de zorg en hulpuren worden berekend. 
 

Cultuur: 

44       Wij willen het Zeeuws Maritiem muZEEum open houden en ook een goede  

 bibliotheek behouden. 

45       Geen nieuwe missers zoals de Willem III en de Brouwenaarstraat (oude HBS). 

46       Het cultureel klimaat in onze gemeente moet weer op peil gebracht worden met een 

tentoonstellingsruimte en ateliers (bijvoorbeeld in de voormalige huishoudschool aan 

de Dreesstraat).  

 

Economie en stadsontwikkeling: 

 

47       Niet bouwen in het Nollebos. 

48       Spoedige visie op en ontwikkeling van de Spuikom. 

49       Inzichtelijke ontwikkeling van het Scheldekwartier: visie en concrete plannen. 

50       Voor iedereen meer openheid en inzicht in de visie en ontwikkeling van terrein en  

           gebouw van het voormalige Hotel Brittania. 
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50PLUS IN DE GEMEENTE 

50PLUS doet voor de eerste keer in haar bestaan mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in 

Vlissingen. Waarom is dat zo belangrijk, want 50PLUS is toch vooral een landelijke partij? 50PLUS 

beseft dat in het parlement, de Tweede en de Eerste Kamer de beslissingen worden genomen die 

uiteindelijk iedereen in Nederland aangaan. Veel van die beslissingen hebben direct te maken met de 

leefomstandigheden van ouderen en zwakkeren in de samenleving. Gemeenten en provincies 

moeten die besluiten uitvoeren. 50PLUS vindt dat ouderen, mensen die zorg nodig hebben en de 

lagere inkomensgroepen daar te veel nadeel van ondervinden. Daarom zet 50PLUS zich in voor 

ouderen en jongeren die hierdoor getroffen worden. Hier ligt ook precies de noodzaak om 50PLUS in 

alle gemeenten te brengen. Net als in de Tweede Kamer is 50PLUS daar nodig om op te komen voor 

de belangen van haar kiezers en het zekerstellen van de belangen van ouderen, jongeren en 

zwakkeren. Denk daarbij aan AOW, pensioenen, basisloon, uitkeringen en lagere inkomens. Om 

direct lokaal betrokken te zijn bij de burgers en ouderen is het van groot belang dat 50PLUS in de 

gemeente Vlissingen actief wordt. Denk daarbij aan WMO, openbaar vervoer, een bereikbaar 

centrum, goede sociale- en medische voorzieningen, welzijns- en sportcentra in de wijken. Daarom: 

50PLUS in de Gemeente Vlissingen!  

 

IEDEREEN IN DE GEMEENTE VLISSINGEN HEEFT  RECHTEN MAAR OOK PLICHTEN. 

50PLUS constateert dat de samenhang in onze maatschappij te wensen overlaat. Dialoog tussen 

groepen ontbreekt of is slechts in zeer beperkte mate aanwezig. Groepen komen steeds vaker 

tegenover elkaar te staan waardoor dreiging op ontwrichting van de samenleving steeds meer op de 

loer ligt. Inwoners met een migratie-achtergrond en inwoners met een Nederlandse achtergrond, 

zwart tegenover blank, jong tegenover oud, Randstedeling tegenover provinciaal, rijk tegenover arm, 

etcetera. Deze ontwikkeling moet krachtig worden tegengegaan. 50PLUS wil in de gemeente krachtig 

inzetten op preventie door het stimuleren van verenigingen en toegankelijke, laagdrempelige 

wijkcentra.  

50PLUS wil een samenleving waar mensen er voor elkaar zijn: wie hulp nodig heeft krijgt 

ondersteuning. We stimuleren mensen om hulp te geven. De gemeente neemt de regietaak op zich 

om vraag en aanbod in het samenleven bij elkaar te brengen. 
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Wat is er nodig om mensen minder vaak te laten ontsporen? Minder vaak keuzes te laten maken 

waar anderen in de samenleving last van hebben? De rotjochies verantwoordelijkheidsbesef bij te 

brengen, etcetera? 

Volgens 50PLUS kunnen (sport)verenigingen een belangrijke rol spelen in het bij elkaar brengen van 

groepen. Bij verenigingen ontmoeten mensen uit alle delen en lagen van de samenleving elkaar en 

ontstaat begrip voor elkaars situatie. Normen en waarden, plichten en rechten die men thuis niet 

meekrijgt worden bij een sterke vereniging wel bijgebracht. Kortom stimuleer het verenigingsleven 

en gebruik de lokale (sport)helden als voorbeeldfunctie voor de jeugd. 

Wijkcentra met jongerenwerk en inloop voor iedereen die steun en gezelligheid kan gebruiken 

helpen tegen eenzaamheid en isolement. Ook hier ontstaat begrip voor elkaars situatie en helpen 

mensen elkaar. Geef inwoners een (extra) doel om voor te leven door ze te betrekken bij de 

wijkcentra, bij elkaar en bij de wijk waarin ze wonen. Kortom creëer wijkcentra waar iedereen zich 

welkom voelt en stimuleer mensen om de wijkcentra te bezoeken en te gebruiken.  

Concreet betekent dit dat er in Vlissingen en Oost-Souburg/Ritthem circa acht goed gesitueerde 

wijkcentra ontwikkeld moeten worden, waarbij de gemeente facilitair betrokken is vanuit het 

principe ‘voor de mensen door de mensen’. Sluiting, afstoten of slopen van de huidige wijkgebouwen 

kan pas een optie worden als de nieuwe wijkcentra in nauw overleg met gebruikers gerealiseerd zijn. 

 

In onze samenleving moeten we het met elkaar redden! We mogen stemmen, maar vaak valt het 

daarna weer stil en doen de volksvertegenwoordigers het werk op hun manier. Maar waar blijft de 

inwoner van de gemeente Vlissingen dan? Gebeurt er dan niets waar hij/zij over mee kan praten? 

Meer dan genoeg. 50PLUS pleit ervoor dat de burger ook tijdens de gemeenteraadsperiode  

betrokken wordt en blijft bij de belangrijke onderwerpen in de stad. Deze inspraak, maar ook de 

samenspraak, is tijdens de hele periode van groot belang. 50PLUS wil blijvend de inwoners van de 

gemeente Vlissingen zoveel mogelijk laten meepraten over wat er in de stad, wijk of buurt staat te 

gebeuren. 50PLUS wil vooraf, als er nog maar een globaal idee leeft, al in contact treden met de 

direct betrokkenen. Samenspraak is in de gemeente Vlissingen hard nodig en van groot belang. De 

Vlissingse gemeenschap heeft gewoonweg het recht om mee te kunnen praten en het is de plicht van 

een college en een raad om dat te garanderen! 

 

50PLUS IN VLISSINGEN 

UW ZORG IS ONZE ZORG! 

50PLUS, staat voor goede en bereikbare gezondheidszorg 

Door de eilandenstructuur is het belangrijk dat de medische zorg voor de inwoners van Zeeland goed 

bereikbaar blijft. 50PLUS is tegen het concentreren van ziekenhuizen zoals dit nu in gang is gezet. Het 

verlies van een volwaardig ziekenhuis in Vlissingen wordt nog dagelijks gevoeld. 50PLUS zal blijven 

hameren op bereikbare medische zorg in de gemeente of de directe omgeving. 

De gezondheidszorgvoorzieningen in Zeeland moeten op peil blijven. Een ziekenhuis in Goes en 

Terneuzen en de samenwerking met de academische ziekenhuizen in Rotterdam en in België is een 

groot verworven goed en moet in stand blijven. Walcheren heeft de grootste bevolkingsdichtheid 

van Zeeland, met een surplus in de zomer van nog eens tienduizenden toeristen. Daarom heeft 

Walcheren recht op een volwaardig ziekenhuis. Niet alleen voor de veiligheid van haar eigen 

bewoners maar ook die van de toeristen. 
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50PLUS is bezorgd over de zorg. De laatste jaren is er veel bezuinigd op de zorg, hierdoor zijn mensen 

afhankelijk geworden van de hulp van familie, vrienden of zelfs buren. 50PLUS keurt mantelzorg niet 

af maar vindt wel dat ouderen waardig moeten worden ondersteund en niet volledig  afhankelijk 

moeten worden van kinderen en/of familie. Om de zelfstandigheid van met name oudere inwoners 

te vergroten, moet kritisch gekeken worden naar de uitvoering van de WMO. Binnen de gelederen 

van 50PLUS Vlissingen is een WMO-specialist met het hart op de juiste plaats! 

 

50PLUS, GAAT VOOR EEN GRATIS BUS! 

50PLUS, staat voor goed en betaalbaar openbaar vervoer in de gemeente  

De busverbindingen staan de laatste jaren door bezuinigen zwaar onder druk. 50PLUS vindt dat de 

busdiensten gehandhaafd moeten worden en geoptimaliseerd binnen de gemeentegrenzen om de 

bereikbaarheid van het centrum, NS en de woonwijken zo goed mogelijk te houden. Verder moeten 

de buslijnen goed aansluiten op het provinciale busnetwerk. Bij verslechtering van het openbaar 

vervoer wordt de leefbaarheid in de gemeente aangetast. De gemeente  moet zorgen dat het 

openbaar vervoer betaalbaar en bereikbaar blijft voor al haar inwoners. 50PLUS wil dat 

aanbestedingen beoordeeld worden op kwaliteit en frequentie en niet uitsluitend op de prijs.   

De bestaande spoorwegverbinding vanuit en naar Vlissingen naar overig Nederland mag kwalitatief 

en kwantitatief niet verder verslechteren.  

Om de mobiliteit van ouderen te verhogen pleit 50PLUS voor gratis busvervoer door de gemeente. 

Gratis busvervoer stimuleert een bezoek aan familie en stadscentra waardoor ouderen minder snel 

in een isolement raken. Bovendien krijgt door de bevordering van de mobiliteit de economie een 

positieve impuls. Iedere oudere in de gemeente Vlissingen zal gratis of tegen een minimale 

vergoeding een vervoerspas en ouderenpas kunnen aanvragen. Ouderen met uitsluitend AOW  

kunnen de financiële eindjes moeizaam aan elkaar knopen en verdienen steun bij hun woon- en 

leefproblemen. Hoe wil 50PLUS dat bekostigen? De bussen rijden toch, dus waarom kunnen de 

minder draagkrachtigen dan niet gewoon gratis meerijden? Het levert meer passagiers op en ook 

betalende passagiers. 

Het fietsvoetveer Vlissingen – Breskens moet ook in de toekomst gegarandeerd blijven. Dit veer is 

een belangrijke verbinding in Zeeland om scholen, werk en gezondheidszorg bereikbaar te houden. 

Ook de toegankelijkheid naar de HZ moet gewaarborgd blijven. 

Gelet op de verkeersontwikkeling wil 50PLUS een tunnel onder het Kanaal door Walcheren in 

Vlissingen. Dit is van groot belang voor de veiligheid/mobiliteit  van de burgers.   

 

VEILIGHEIDSTAAK, EEN GEMEENTE ZAAK! 

50PLUS, staat voor veiligheid  

Veiligheid moet een hoge prioriteit krijgen. Iedere inwoner moet zich veilig voelen. Voor politie, 

brandweer en ambulance moeten de aanrijtijden absoluut gegarandeerd zijn.  

50PLUS wil dat de politie teruggaat naar de kerntaken en weer zichtbaar aanwezig is binnen de 

gemeentegrenzen, dus in de wijken en de kernen. Een aanspreekbare politie en geen digitale. 

Wijkagenten zijn van groot belang, alsook een politiebureau waar mensen aangiftes kunnen doen. 
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Milieuhandhaving voor industrie moet ook een speerpunt in het gemeentelijk beleid zijn. Gedogen is 

taboe. Verkeersveiligheid moet worden bevorderd door investeringen in straten en wegen en 

verbetering van de fietspaden. 

 

DUURZAME STADSONTWIKKELING! 

50PLUS staat voor duurzame stadsontwikkeling  

De gemeente Vlissingen is toeristisch en heeft veel mogelijkheden. 50PLUS wil deze verantwoord 

uitbouwen. 50PLUS wil toerisme en duurzame recreatie onder voorwaarden ruimte bieden. Bij 

uitbreiding van toeristische accommodaties moet steeds worden getoetst of deze plannen geen 

afbreuk doen aan de leefomgeving. 

50PLUS wil een verantwoord bouwprogramma. Bouwen doen we in eerste instantie op nog open 

terreinen binnen de stadsgrenzen, o.a. het Scheldekwartier, de Spuikom en Claverveld.  

De nadruk moet komen te liggen op het bouwen van levensbestendige woningen in zowel de koop- 

als de huursector. Gezien de ontwikkelingen moeten woningen energieneutraal gebouwd worden. 

50PLUS is absoluut tegen bouwen in het Nollebos/Westduinpark. Het schaarse groen binnen de 

gemeente moet gekoesterd worden. Er zijn genoeg andere plekken te bedenken waar gebouwd kan 

worden, ook voor de toerist. 

 

 

WERK VOOR JONG EN OUD! 

50PLUS staat voor werkgelegenheid  

50PLUS vindt dat er serieus moet worden gekeken hoe de werkgelegenheid in de gemeente 

Vlissingen te verbeteren is. Daarbij moet in de eerste plaats worden gekeken naar duurzame en 

milieuvriendelijke werkgelegenheid. Toerisme, visserij, havens, overslag en distributie, bedrijfstakken 

waarin het Vlissingse havengebied sterk is, moeten worden gestimuleerd. Er kunnen zich meer 

innovatieve bedrijven (zoals voortgekomen uit de initiatieven van DOK41) in Vlissingen en omstreken 

vestigen. Werkgelegenheid is cruciaal om een stad levendig en actief te houden. Er moet bijzondere 

aandacht komen voor de werknemer van vijftig jaar en ouder, die een betere kans moet krijgen op 

de arbeidsmarkt. Zeker nu de pensioengerechtigde leeftijd steeds verder wordt opgerekt.  

Havens,  visserij en recreatie zijn de pijlers van de gemeentelijke economie. Stimulans van deze 

bedrijfstakken is onontbeerlijk voor de werkgelegenheid en moet zorgen voor voldoende banen om 

een bestaan in Zeeland op te bouwen en te houden. 

 

UW INKOMEN IS ONZE ZORG! 

50PLUS staat voor aandacht voor de lagere inkomens in onze samenleving  

Inkomen is ook de zorg van 50PLUS, ongeacht of dit AOW, pensioen of een laag inkomen is.  

Inwoners die door omstandigheden afhankelijk zijn geworden van een uitkering, alleen van een AOW 

moeten zien rond te komen of door omstandigheden niet volwaardig kunnen deelnemen aan de 

samenleving, moeten ondersteund en geholpen worden. Hierbij denkt 50PLUS aan onder andere 

ondersteuning voor deelname aan fitness, sport en (sport)verenigingen of een financiële bijdrage 
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voor de aankoop van een computer om aan de samenleving te kunnen blijven deelnemen en niet 

verder in een isolement te raken. Een menswaardig bestaan voor iedereen.  

Voedselbanken zijn een ondersteuning en geen doel. 50PLUS vindt dat voedselbanken niet zouden 

hoeven te bestaan, maar ondersteunt het initiatief dat mensen helpt in moeilijke tijden. Er moet 

gestreefd worden naar een uitgiftepunt van de Voedselbank in Vlissingen.  

Een Huisartsenpost moet in Vlissingen blijven.  

 

ONDERWIJS 

50PLUS wil staat voor goed onderwijs 

Onderwijsvoorzieningen zijn van groot belang voor de ontplooiing van burgers.  

50PLUS pleit voor brede opleidingsmogelijkheden en bereikbare scholen binnen de 

gemeentegrenzen. 

50PLUS vindt het behoud van basisonderwijs, winkelvoorzieningen en geldautomaten in de wijken en 

dorpskernen van de gemeente Vlissingen van essentieel belang voor de leefbaarheid.  

 

Sport en bewegen! 

Sport en bewegen is van groot belang voor ieders gezondheid. 50PLUS vindt het een primaire taak 

van de gemeente om initiatieven actief te ondersteunen en te stimuleren. Dat kunnen initiatieven 

vanuit de burgers en verenigingen zijn. Het gaat 50PLUS daarbij om de winst die hiermee behaald 

kan worden. Sport en bewegen is goed voor de gezondheid en helpt de kosten van de 

gezondheidszorg te beheersen. Daarnaast vervullen sportverenigingen ook een heel belangrijke 

sociale functie in onze maatschappij. Ze zijn een ontmoetingsplaats voor mensen waardoor ze helpen 

om eenzaamheid te bestrijden. Ook voor de jeugd vervullen verenigingen een belangrijke taak in 

opvoedkundige zin. Jongeren leren er discipline en andere belangrijke normen en waarden. Maak 

gebruik van je sporthelden; zij zijn vaak een lichtend voorbeeld voor de jeugd en kunnen zeer goed 

helpen bij het tegengaan van ongewenst gedrag bij jongeren. 

Het verenigingsleven wordt gedragen door vrijwilligers.  

 

In de huidige individualistische maatschappij neemt het aantal vrijwilligers bij verenigingen 

schrikbarend af. Het voortbestaan van het verenigingsleven wordt daardoor ernstig bedreigd. 

50PLUS wil dat de gemeente actief bijdraagt aan de instandhouding van verenigingen. 

 

 

CULTUUR ONZE BESCHAVING! 

50PLUS is voor het cultuurbehoud in de gemeente Vlissingen 

Kunst en cultuur zijn een onderdeel van onze beschaving. Om kennis van onze cultuur op te doen 

moeten onder andere musea en podiumkunsten laagdrempelig zijn om een zo groot mogelijk publiek 

hiervan kennis te laten nemen en te laten genieten. Het Zeeuws Maritiem muZEEum moet open 

blijven. Ook sociaal-culturele voorzieningen in de wijken en dorpskernen zijn van groot belang. De 

Piek moet blijven! Initiatieven van de bewoners moeten worden gesteund. 
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Het Zeeuws cultureel erfgoed vertegenwoordigt een belangrijke maatschappelijke en economische 

waarde. 50PLUS ijvert voor behoud en toegankelijkheid van het cultureel erfgoed in de gemeente 

Vlissingen. 

Ook is 50PLUS een voorstander van het stimuleren en subsidiëren van grote evenementen zoals Film 

by the Sea, het Bevrijdingsfestival, Onderstroom etcetera die belangrijk zijn voor de gemeente en de 

regio. 

50PLUS is voorstander van een cultuurkortingspas voor mensen met een smallere beurs.  

Gesubsidieerde instellingen moeten gecontroleerd worden op wat ze zeggen te doen. 50PLUS wil 

een welzijnsinspecteur aanstellen die gaat controleren of instellingen doen waarvoor ze subsidie 

krijgen.  

 

Bestuurlijke vernieuwing! 

Voor één gemeente Walcheren is de tijd nu nog niet  rijp  

Bestuurlijk  samenwerken moet op Walcheren waar dat mogelijk is. Er moet blijvende aandacht zijn 

om de burger dichtbij de politiek te houden door wijk- en of dorpsraden.  

50PLUS is een pleitbezorger voor een gekozen burgemeester 

 

Algemeen 

50PLUS staat voor een leefbare gemeente Vlissingen, voor jong en oud waar het goed wonen en 

verblijven is. 

 
Januari 2018 
 


