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Inleiding
Een mooie provincie, waar mensen nog lang fijn kunnen leven. Dat is wat wij willen. Zeeland is een 
mooi stukje Nederland waar veel mensen graag vakantie komen vieren. Ze komen voor een beetje rust, 
gaan graag op bezoek in onze mooie steden en genieten van de natuur of een dagje op het strand.

Die natuur, die rust en de mooie steden willen we heel graag zo houden. We besteden daarom veel 
aandacht aan ons klimaat. We willen dat wij allemaal minder energie gaan gebruiken en schonere energie 
gaan gebruiken. We willen ook dat de bestuurders van onze Provincie meer aandacht besteden aan het 
klimaat, bij elk plan wat ze bedenken. Om dingen te veranderen kan Zeeland niet alles alleen. Daar is 
de hulp voor nodig van onze buren, België en de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. Wij willen 
daar graag meer mee samenwerken. Meer samenwerken om na te denken hoe we meer geld kunnen 
overhouden voor die nieuwe energie, onze zorg en onderwijs.

Zeeland is goed bereikbaar met de auto, maar 
het kan beter. Er ligt een mooie snelweg vanaf 
Vlissingen naar Bergen op Zoom, maar de wegen 
naar Rotterdam kunnen met wat aanpassingen 
beter het verkeer aan. We willen allemaal op tijd 
op het werk komen en ook weer snel thuis zijn in de 
avond. Voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen 
willen we een lagere tol in de Westerscheldetunnel 
en dat de busroutes beter op elkaar aansluiten 
richting België. 

We kunnen meer doen voor het klimaat als we 
meer stoffen opnieuw gebruiken. Wij willen graag 
nog meer producten kunnen hergebruiken, zodat 
we nog minder grondstoffen uit de natuur hoeven 
te halen. Er wordt dan ook minder afval gestort in 
de natuur waardoor we schoner water, een scho-
nere lucht en een schonere bodem overhouden.

Natuurlijk kun je als inwoner niet meteen alles 
aanpassen om te zorgen voor een beter klimaat. 
Dat kost te veel geld in een keer. Wij zouden willen 
beginnen met het isoleren van huizen, zodat je 
huis warm blijft met minder energie. Daarna  
willen we pas iets aanpassen wanneer een  
gebouw gesloopt wordt, wanneer een kachel 
vervangen moet worden of wanneer een gebouw 
een make-over krijgt. Voor al deze stappen willen 
we geld beschikbaar gaan stellen, zodat we jullie 
hierbij kunnen helpen.

Verder willen we grote bedrijven alleen op industrie- 
terreinen en dat de kassen en boerderijen niet 
verder groeien dan hoe ze nu zijn. De producten 
van kassen en boerderijen willen we met minder 
bestrijdingsmiddelen toch goed laten groeien,  
zodat ze snel bij een supermarkt bij jou in de 
buurt verkrijgbaar zijn.
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Zeeland willen we Zeeland houden, met mooie 
stranden en dijken langs de Noordzee en bijvoor-
beeld langs de Oosterschelde. Dat moet mooie 
natuur blijven en daar horen geen hoge gebouwen 
en vakantieparken zodat de vakantiegangers naar 
Zeeland blijven komen voor de rust en de natuur. 

We willen dat iedereen in Zeeland kan blijven 
genieten van muziek op festivals of in het theater 
en een museum kan gaan bezoeken. Dat moet 
voor iedereen toegankelijk zijn en niet te veel 
geld kosten.

We kunnen dit niet allemaal alleen. Daar hebben 
we jou voor nodig. Samen met jou kunnen we 
plannen bedenken en ook zorgen dat die plannen 
de bestuurders bereiken. Alleen als we weten wat 
jij belangrijk vindt kunnen we samen zorgen voor 
een mooie toekomst in Zeeland. 
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Duurzaamheid
Klimaat en milieu zijn altijd al thema’s geweest die bij Zeeland horen. We zijn een stuk land in zee en 
dat moet zo blijven. We moeten zorgen dat we minder uitstoten en meer zon- en windenergie gaan 
opwekken. We gaan allemaal iets merken van die veranderingen, bedrijven, organisaties en inwoners. 
We zullen onze huizen moeten gaan isoleren, met zonnepanelen zelf energie opwekken en onze huizen 
op een andere manier gaan verwarmen.

Hoe gaat onze wereld er over 30 jaar uitzien? Daar willen wij graag nu al over nadenken, zodat we later 
terug kunnen kijken op goed bedachte oplossingen en goede besluiten.

Onze belangrijkste punten:
 » Zeeland moet meer de zon-zee-windprovincie worden

 » Op een nieuwbouwhuis moeten makkelijk zonnepanelen kunnen worden geplaatst

 » Inwoners moeten makkelijker samen energie kunnen opwekken en gebruiken

 » Het moet mogelijk worden om op monumentale gebouwen zonnepanelen te plaatsen

 » Eerst huizen van inwoners isoleren, daarna pas wanneer de verwarmingsketel  
kapotgaat een nieuwe manier van verwarming installeren

 » Vooral windmolens op zee, alleen op land als het echt moet

 » Energie opwekken uit biovergisting willen we stimuleren

 » Een checklist om een plek te kunnen kiezen voor een windmolen

 » Een plan om te kunnen stoppen met de kerncentrale. De overheid moet zo snel als  
mogelijk eigenaar worden van de kerncentrale

 » Wanneer er geld uitgegeven wordt moet er goed gekeken worden naar de  
duurzaamheid van het plan

 » 500.000 euro uit de PZEM-reserves halen om iedereen in Zeeland te helpen  
bij de klimaatplannen
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Welzijn
We willen het graag naar ons zin hebben in een goede gezondheid en we willen alle kansen kunnen 
pakken die er zijn. Daar hebben we onderwijs en zorg voor nodig. Soms is daar geld van de overheid 
voor nodig. Wij willen dat iedereen zelf kan kiezen naar welke school, dokter of ziekenhuis je gaat.  
Je moet daar dan wel makkelijk kunnen komen of het ziekenhuis of school nu in jouw stad is of  
bijvoorbeeld in België. Dat moet niet uitmaken.

Onze belangrijkste punten:
 » Openbaar en speciaal onderwijs is toegankelijk voor iedereen

 » Meer groene schoolpleinen in Zeeland

 » Meer plaatsen waar je eenvoudige specialistische onderzoeken en ingrepen  
kunt laten doen

 » Iedereen heeft toegang tot basiszorg op makkelijk te bereiken plaatsen

 » Iedereen in Zeeland moet zichzelf kunnen zijn

 » De Provincie Zeeland moet actief helpen bij het verminderen van laaggeletterdheid  
en analfabetisme

 » Dorpen en wijken leefbaar houden en de inwoners daarbij actief ondersteunen
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Platteland
We leven in een mooie provincie, met mooie stranden en natuur. Met al dat water zijn we echt Land 
in Zee. Die mooie stranden en natuur moeten we wel mooi houden. Naast de steden en de havens 
hebben we ook veel platteland. Ook het platteland zal iets moeten bijdragen aan het klimaat. Wij zien 
graag dat de landbouw kringlooplandbouw wordt. Onbruikbare producten voor ons moet dan voedsel 
voor dieren worden en zo afval voorkomen. Afval voor de een, wordt een bron voor de ander. Dat lijkt 
logisch, maar zover zijn we nog niet.

Onze belangrijkste punten:
 » Landbouwbedrijven duurzamer maken

 » Minibossen en akkerranden aanleggen in stad en op het platteland om meer  
diersoorten en planten een plek te geven

 » De Zeeuwse kust mooi houden, geen nieuwe bebouwing

 » De kwaliteit van verouderde vakantieparken moet verbeterd worden,  
geen nieuwe parken

 » Wanneer bedrijven gaan verhuizen, moet de gemeente de bedrijven verplichten  
om de oude locatie schoon op te leveren

 » Meer ruimte om water te bergen om wateroverlast en verdroging tegen te gaan

 » Restaurants en supermarkten in de provincie gaan meer producten van biologische  
boeren verkopen
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Cultuur en sport
We houden van sport, muziek, film, theater en bijvoorbeeld games. Sommige mensen vinden het leuk 
om het te kijken, luisteren of spelen en weer anderen vinden het leuk om die dingen juist te bedenken. 
Om jeugd in onze provincie te houden kan een groot aanbod van deze dingen helpen. 

Ook is het belangrijk dat we onze jeugd blijven vertellen over de geschiedenis van onze provincie, de 
geschiedenis van Nederland en zelfs Europa. 

We moeten er wel voor zorgen dat het betaalbaar is voor iedereen, zodat we er allemaal van kunnen 
genieten. Daarom willen wij meer geld voor cultuur en sport.

Onze belangrijkste punten:
 » Samenwerking tussen de musea zodat onze jeugd meer leert over cultuur

 » De bibliotheken maken hun bronnen ook digitaal beschikbaar

 » De Provincie Zeeland moet waken voor een onafhankelijke goede nieuwsvoorziening

 » Wij steunen liever evenementen voor recreatief sporten en bewegen

 » Meer geld en mogelijkheden voor podiumkunst, hedendaagse kunst en festivals
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Bereikbaarheid
Zeeland heeft veel water, een snelweg en een spoorlijn. We moeten blijven opletten of we goed be-
reikbaar zijn en blijven. Om Zeeuws-Vlaanderen bereikbaar te houden willen we nieuwe verbindingen 
maken met België. Om Schouwen-Duiveland bereikbaar te houden willen we de wegen van en naar 
Rotterdam verbeteren, zodat het niet vast komt te staan. Verder willen wij op zoek gaan naar nieuwe 
vormen van vervoer, zodat we ook hier het klimaat helpen. Hierbij denken we dan aan openbaar  
vervoer die minder schadelijke stoffen produceert, elektrische deelauto’s en elektrisch taxivervoer.

Onze belangrijkste punten:
 » Meer geld voor fietsroutes en schoon (openbaar) vervoer

 » Wanneer er een nieuw contract komt voor de openbare bussen, mogen dat  
alleen bussen zijn die geen schadelijke stoffen uitstoten

 » Een keer per uur een intercity naar de Randstad, die minder stopt

 » Busstations ombouwen tot comfortabele overstap plaatsen, waar je makkelijk  
van de bus op de trein of van de trein op de deelfiets kunt overstappen

 » Meer vervoer met binnenvaartschepen, het liefst elektrisch

 » De Vlaamse busmaatschappij moet ook buslijnen in Zeeuws-Vlaanderen  
kunnen rijden

 » Meer oplaadpunten aanleggen voor elektrische auto’s zodat je heel Zeeland kunt  
rondrijden en kunt opladen wanneer dat nodig is

 » Elektrisch autorijden moet worden beloond met een parkeerplaats voor de deur
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Bestuur
Een provincie besturen is lastig. Elke vier jaar worden nieuwe bestuurders gekozen en in de tussen-
liggende jaren mogen die de beslissingen nemen. Wij vinden dat ook in die tussenliggende jaren de 
inwoners betrokken moeten worden. Wanneer nieuwe maatregelen en oplossingen bedacht worden, 
mogen wat ons betreft ook inwoners hier hun mening over geven. Als dat mogelijk is willen we dat al zo 
snel als mogelijk gaan uittesten.

Onze belangrijkste punten:
 » Ideeën van inwoners moeten worden ondersteund met geld en hulp van  
medewerkers van de Provincie Zeeland

 » Inwoners willen we betrekken bij ieder nieuw plan door ze te raadplegen en te  
adviseren, ze te laten meebeslissen of ze het plan zelf te laten organiseren

 » Een discussie opstarten over voor- en nadelen van het samenvoegen van  
kleinere gemeenten

 » Een harde aanpak van vermenging van de onderwereld en de bovenwereld

 » Meer samenwerking als Zeeland met Vlaanderen, West-Brabant en Zuid-Holland

 » Alle communicatie vanuit de Provincie Zeeland richting de inwoners moet in  
begrijpelijk Nederlands gebeuren

 » Een bindend correctief referendum op provinciaal niveau
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Economie
Inwoners van Zeeland worden steeds ouder. Er komen minder jonge gezinnen bij. Om toch genoeg 
werknemers in Zeeland te hebben voor onze banen, willen we mensen van buiten de provincie aan-
trekken om openstaande vacatures in te vullen. We willen kijken wat die mensen nodig hebben en  
kijken of we daar iets aan kunnen doen, zodat ze ook graag naar Zeeland willen komen. Het gaat er 
steeds om, om zo goed als mogelijk te bedenken hoe de provincie er over 30 jaar uitziet, wie de  
inwoners zijn, wat ze doen en wat ze nodig nodig hebben. Wij willen nu al kijken wat we nu al  
kunnen doen, zodat dit allemaal mogelijk wordt.

Hoe kunnen we Zeeland al klaarmaken voor de toekomst?

Onze belangrijkste punten:
 » De grens tussen Nederland en België willen we weghalen zodat mensen makkelijker  
over de grens kunnen gaan werken, dat diploma’s overal hetzelfde betekenen en dat  
we gebruik kunnen maken van elkaars ziekenhuizen

 » Nieuwe inwoners en jongeren willen we graag in Zeeland houden en daarom  
moeten we zorgen dat zij worden voorzien in hun behoeftes, zoals genoeg huisartsen,  
restaurants, wegen en uitgaansgelegenheden

 » Er moeten genoeg huizen zijn voor iedereen die in Zeeland wil komen wonen  
en/of werken

 » Er moet aandacht komen voor de negatieve effecten van industrie op dorpen  
en steden in de buurt

 » Wij willen 500.000 euro uit de PZEM-reserves halen om iedereen in Zeeland te helpen  
bij de klimaatplannen
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Volledige kandidatenlijst
1. Ton Veraart Vlissingen

2. Wouter Versluijs Graauw

3. Annet van de Ree Heinkenszand

4. Levien de Putter Baarland

5. Jeffrey van Doorenmalen Renesse

6. Marion van Stiphout Oostkapelle

7. Atyna Janse Vlissingen

8. Pieter de Bruijn Clinge

9. Carl Schoor Middelburg

10. Ruurt van der Wel Goes

11. Charles Lelkens Kortgene

12. Peter Hofstede Sint Kruis

13. Chris van Overbeeke Heinkenszand

14. Ad van de Kreeke Middelburg

15. Riny Dieleman Hoek

16. Josephine Elliott-Hilverdink Vlissingen

17. Johanna Boogerd-Quaak Zaamslag

18. Jeroen van de Merwe Goes

19. Margie Nijs Hulst

20. Ton Rietman Vlissingen

21. Marja Krans-Hofland Ouwerkerk

22. Bram Brouwer Vlissingen

23. Victor Geelen Middelburg

9



nr. 1
Ton  

Veraart
Vlissingen

Onzekandidaten



nr. 2
Wouter  
Versluijs
Graauw

Onzekandidaten



nr. 3
Annet  
van de Ree
Heinkenszand

Onzekandidaten



nr. 4
Levien
de Putter
Baarland

Onzekandidaten



nr. 5
Jeffrey  
van 
Doorenmalen
Renesse

Onzekandidaten



nr. 6
Marion  
van Stiphout
Oostkapelle

Onzekandidaten



nr. 7
Atyna  
Janse
Vlissingen

Onzekandidaten



nr. 8
Pieter  

de Bruijn
Clinge

Onzekandidaten



nr. 9
Carl  
Schoor
Middelburg

Onzekandidaten



nr. 10
Ruurt 

van der Wel
Goes

Onzekandidaten



Richtingwijzers D66
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 » Vertrouw op de eigen kracht van mensen 
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom  
zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze 
steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze kracht,  
vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De 
sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid  
daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel  
belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. 

 » Streef naar een harmonieuze en duurzame samenleving 
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. 
Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet 
van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en 
vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en 
milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumen-
teerd wordt. 

 » Beloon prestatie en deel de welvaart 
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen 
dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische 
zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmun-
tend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, 
open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen 
te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het 
vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel moge-
lijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar 
worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden 
dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
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 » Denk en handel internationaal 
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar  
verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  
Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op  
anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons binnen- 
land wordt. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de 
sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen  
wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten. 

 » Koester de grondrechten en gedeelde waarden 
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijk-
waardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaard-
heid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing 
van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van menings-
vorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn 
voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en zonder meer boven-
geschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen.
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