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Dorpsraden Kruiningen en Yerseke zijn vóór

Plan ondernemers
is ‘onrealistisch’
NIEUWE ONTSLUITING YERSEKE EN KRUININGEN
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Het is een greep uit de vele adviezen in het eindrapport dat de gemeente Reimerswaal heeft gemaakt om tot een recreatievisie te
komen. ,,We hebben nu een grabbelton vol ideeën. We gaan in gesprek met de gemeenteraad om tot
een plan van aanpak te komen. Al
die ideeën kunnen natuurlijk niet
tegelijk worden uitgevoerd”, zegt
wethouder Izak Vogelaar (VVD,
toerisme).
Het afgelopen jaar heeft de Toe-

Kerstmarkt
De jaarlijkse kerstmarkt in Goes vindt
komende vrijdag en
zaterdag plaats.
Er staan tientallen
kramen met kerstcadeautjes en decoratie. Ook zijn er
verschillende activiteiten, staan er
foodtrucks en zijn
er optredens. Vrijdagavond is er om
18.00, 19.00, 20.00
en 21.00 uur een
dansshow. Koor
A58 en muzikaal
duo Soulkitchen
treden zaterdag op
om 15.00 uur. Ook
zingen verschillende muziekverenigingen en koren

christmas carols in
de winkelstraten.
goesisgoes.nl/kerst
markt.
GOes

Open studio
Kunstenares Ineke
Otte stelt vrijdag 8
en 15 december, zaterdag 9 en 16 december en zondag
10 en 17 december
haar studio in Goes
open tussen 13.00
en 16.30 uur. Er zijn
sieraden, zijden

GOes

Gratis kraam
De organisatie van
Markt van Hoop in
Goes stelt een gratis standplaats ter
beschikking voor
iemand die geld in
wil zamelen voor
Serious Request.
Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met Jack
Karelse op 06 1275
5631 of mailen naar
marktvanhoop@ze
elendnet.nl.
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‘Totaaloplossing’
nieuwe afslag A58

BINGO Naast de kerk

Kruiningen

voor de ondernemers, mist een visie op uitbreiding van bedrijventerreinen en vreest dat een tweede
fase er nooit meer van zal komen.

In geval van nood
krijgt Yerseke een
extra toegangsweg
– Wim Cornelisse, dorpsraad

Sinke verbaast zich over die kritiek.
,,De grootste logistiek ondernemer uit Yerseke kan zich volledig
vinden in de plannen van de gemeente en provincie.”
De dorpsraden van Kruiningen

en Yerseke sluiten zich juist aan bij
het voorstel van de OVR. Volgens
Johan van Velzen van de dorpsraad
Kruiningen maakt het bedrijventerrein Nishoek beter bereikbaar en
verlost het Kruiningen van druk
doorgaand verkeer over de Oude
Rijksweg.
Wim Cornelisse van de dorpsraad Yerseke ziet ‘alleen maar voordelen’ in het plan van de OVR. ,,In
geval van nood krijgt Yerseke een
extra toegangsweg”, noemt hij als
belangrijk punt.
Het Reimerswaalse college van
B&W is niet bereid de plannen bij
te stellen, zegt Sinke. Wel heeft het
college de opdracht gegeven om te
onderzoeken wat de aanleg van een
fietstunnel onder de Zanddijk kost.

Ideeën in overvloed voor
recreatie in Reimerswaal
Maak horeca mogelijk bij de
strandjes aan de Ooster- en
Westerschelde, zoek een goede
plek voor een hotel, wijs toeristen op de snelweg al op de aanwezigheid van de Oosterschelde, leg nieuwe ﬁets- en
wandelroutes aan en doe meer
met natuurgebied den Inkel.

sjaals, shirts, tafels,
lampen, beelden,
glasobjecten en
buitenbeelden te
zien. De studio is
aan de 's-Heer Elsdorpweg.
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,,We hebben de OVR duidelijk gemaakt dat we hun mening absoluut
niet delen. Het plan dat wij en de
provincie hebben om de Zanddijk
aan te passen is zeker geen weggegooid geld”, zegt Sinke. Beide overheden willen vanaf het kruispunt
met de Olzendedijk een nieuwe
weg aanleggen door de Olzendepolder. Die wordt volgens Sinke zó
aangelegd dat die in de toekomst
eenvoudig alsnog kan worden aangesloten op een eventuele nieuwe
afslag ter hoogte van Kruiningen.
Met de eerste fase, waar binnenkort over wordt besloten, is zo’n 10
miljoen euro gemoeid. Volgens
Sinke kost de ‘totaaloplossing’ van
de OVR zeker 40 tot 60 miljoen
euro. ,,Ook na een paar jaar sparen
hoest de provincie dat bedrag echt
niet op.” Hij benadrukt dat het aanleggen van nieuwe afslagen en verwijderen van oude afslagen vanaf
de A58 heel veel tijd kost. ,,Het plan
zoals het er nu ligt voor de eerste
fase is op dit moment echt het
hoogst haalbare. Als we dat nu niet
doen, gebeurt er de komende jaren
helemaal niets.” De OVR ziet in het
huidige plan te weinig voordelen
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Herinrichting
Zanddijk fase 1

polder

huidige
afslag A58

Olzende

jk
ddi
Za n

ed
end
Olz

‘Volkomen onrealistisch’. Zo
kwaliﬁceert wethouder jaap
sinke het plan van de Ondernemersvereniging reimerswaal
(OVr) om de geplande herinrichting van de Zanddijk drastisch te versimpelen en in te zetten op de aanleg van een nieuwe
afslag kruiningen-Yerseke. de
dorpsraden van kruiningen en
Yerseke zijn juist enthousiast.

IN DE REGIO

ristische Uitvoeringsalliantie onderzoek gedaan om tot een beleid te
komen voor het versterken van recreatie en toerisme in de gemeente.
Zo is er een enquête gehouden onder inwoners en zijn er twee avonden met ondernemers belegd.
Uit die avonden kwam onder
meer naar voren dat ondernemers
niet altijd te spreken zijn over de samenwerking met de gemeente. Vogelaar begrijpt dat. ,,Ondernemers
zijn pragmatischer ingesteld. Hier
op het gemeentehuis moeten we
rekening houden met juridische
zaken.”

We hebben nu een
grabbelton vol
ideeen. We gaan
dus in gesprek
– Izak Vogelaar, VVD, toerisme

Soms zijn de belangen en wensen
niet eenvoudig met elkaar te verenigen, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van toerisme op de oesterputten bij Yerseke. Sommige
ondernemers vinden dat hun bedrijfsvoering daardoor in gevaar
komt. Ook zit er volgens Vogelaar
spanning op het aantrekken van
meer toeristen enerzijds en het bewaken van de zondagsrust anderzijds.
Uit de enquête, die vanwege het
aantal deelnemers niet representatief kan worden genoemd, blijkt dat
de meeste deelnemers enthousiast
zijn over toename van toerisme.
Een ruime meerderheid verwacht
daardoor meer werkgelegenheid
en goed is voor het behoud van
winkels, horeca en andere voorzieningen. De helft van de respondenten ziet de toename van verkeersdrukte als minpunt. De gemeenteraad praat volgende week dinsdag
verder over de recreatievisie.

BrOUWersHaVeN Om de twee weken schuiven zo’n twintig
mensen in het bijgebouw van de kerk aan het Bostonplein in
Brouwershaven rond de tafels aan. Om te bingoën, te sjoelen
en te rummikuppen. Gisteren stond de spelletjesmiddag van
de stichting Ouderensociëteit Brouwershaven in het teken
van sinterklaas, met onder meer chocoladeletters als te winnen prijsjes. de Brouwse ouderensociëteit, die vorig jaar het
zestigjarig bestaan vierde, kent een trouwe schare bezoekers.
andere spellen spelen is eveneens mogelijk. foto ErnEsta VErburg

MIJN DORP, MIJN STAD
BOrssele

Dorpshuis Vijverzicht, 19.30-21.30
uur: Openbare Repetitie Bevelands
Kerstkoor
COlIjNsplaat

Voorstraat 45,
10.00-17.00 uur:
Maritieme leestafel
GOes

Inloophuis Oase,
Rooseveltlaan 87,
ochtend: Inloop
voor koﬃe en thee;
Jeugdcentrum
SMWO, De
Spinne, 09.30-11.30
uur: Inloopspreekuur voor vragen
over de computer;
13.00-14.00 uur:
Spreekuur van wijkagent in de wijkinfowinkel; Bibliotheek,
10.00-11.30 uur: Digitaal Café; Sportzaal de Spinne,

15.30-16.15 uur:
Zaalvoetbal voor
jongeren van 12 t/m
15 jaar; 16.15-17.15
uur: Zaalvoetbal
vanaf 15 jaar
Heinkenszand
Galerie ’t Kunstuus,
13.00-18.00 uur: Expostie Coby Pronk,
Bart Rentmeester

20.00 uur – Lezing
Ad Broere ‘Bewustzijn, geld en vrijheid’
kOrtGeNe

Nicolaaskerk, 19.30
uur: Vesper, ruimte
voor stilte en bezinning
krUININGeN

’s-Heer areNdskerke

Reimerswaalhal,
09.30-10.30 uur:
Bewegingsuur voor
50+

Dorpshuis, 20.0022.00 uur – Gratis
proeﬂes theater
door Marja de Kan

De Nieuwe Vliedberg, 10.00-11.15
uur: wandeling
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Yerseke

De Vroone, C.D.
Vereekestraat 74,
09.00-11.30 uur: Activiteit ‘Houtsnijden’;
13.00-17.00 uur: Biljarten voor senioren; 19.15 uur:
Bridgeavond

Zorgcentrum Moerzicht, 10.00-11.15
uur: Wandelen in
groepsverband;
Kerkplein 1, 14.00
uur: Rondleiding
door Oosterscheldemuseum; Moerzicht, 19.00-20.00
uur: Bijbellezing.
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Dorpshuis Amicitia,

