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Bewoners Zanddijk
slaken noodkreet
Omwonenden van de Zanddijk
tussen Kruiningen en Yerseke
slaken een noodkreet naar de
politiek. Ze voelen zich totaal
vergeten en willen een oplossing voor de grote overlast van
de 10.000 voertuigen die dagelijks over de dijk razen.
Joeri Wisse
Kruiningen/Yerseke

Het plan van de provincie Zeeland
en gemeente Reimerswaal om de
belangrijkste toegangsweg naar
Yerseke aan te pakken kost zo’n tien
miljoen, maar verandert niets aan
de verkeerssituatie van de Zanddijk
tot het kruispunt met de Olzendedijk en de Molendijk. Onacceptabel,
vinden de omwonenden. Ze heb-

ben nu al veel last van geluid en
fijnstof en vinden de situatie op en
onderlangs de dijk onveilig.
In de brief aan de politiek scharen
ze zich, net als de dorpsraden van
Kruiningen en Yerseke, achter het
plan van de Ondernemersvereniging Reimerswaal (OVR). Die stelt
voor de huidige plannen (fase 1)
sterk te gaan versoberen. De miljoenen die daarmee bespaard worden, kunnen volgens de OVR veel
beter in een ‘totaaloplossing’ worden gestopt: een nieuwe weg van de
Olzendepolder richting nieuwe afslagen van de A58 ter hoogte van de
Sluisweg in Kruiningen.
Gemeente en provincie willen
dat gedeelte pas eventueel in de
tweede fase aanleggen. Ze houden
de mogelijkheid nog open om in de

tweede fase de Zanddijk te verbreden. De omwonenden maken in de
brief duidelijk dat ze daar faliekant
op tegen zijn. Ze willen dat er nu
wordt gekozen voor aanleg van een
alternatieve ontsluitingsweg waardoor de Zanddijk kan worden afgewaardeerd tot rustige 60-km weg.
De provincie en gemeente praten
al vele jaren over plannen om de
Zanddijk/Molendijk te ontlasten.
De dijk is te smal en bochtig om het
sterk toegenomen (vracht)verkeer
te verwerken. Aanvankelijk werd
gedacht aan een totaalplan, maar
dat kost 40 tot 60 miljoen euro. Volgens wethouder Jaap Sinke (SGP)
zijn de plannen van de OVR
daarom ‘volkomen onrealistisch’.
Hij zegt dat het huidige plan het
hoogst haalbare is.
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Olifantenexpo
bij Omnium
Wethouder Loes
Meeuwisse opent
woensdag de olifantenexpositie bij
het Omnium in
Goes. De expositie
is een onderdeel
van het scholenproject in het GoesAziëjaar. Goese
leerlingen hebben
grote, kartonnen
olifanten beschilderd die te zien zijn
tijdens de expositie.
De opening begint
om 15.30 uur.
GOes

Groenstukjes
maken

Het Milieu Educatie
Centrum De Bevelanden houdt
woensdag een
workshop groenstukjes maken voor
kinderen tussen 6
en 12 jaar. Die gaan
op zoek naar takken, bladeren en
stengels in de tuin
van de Hollandsche
Hoeve. Met dat materiaal worden
groenstukjes gemaakt. Kinderen
zijn om 14.30 uur
welkom bij Milieu
Educatie Centrum
De Bevelanden in
Goes. Deelname
kost 2 euro, aanmelden kan via
mecdebevelanden.nl of via 0113252628.

GOes

Kerstmarkt in
binnentuin
Zorggroep Ter
Weel houdt woensdag in Goes een
kerstmarkt in de
binnentuin tussen
Ter Weel aan het
Joannaplantsoen
en Sint Maarten in
de Groe in de Beukenstraat.
Op de overdekte
markt staan standhouders als Paard
van Troje, Agrimarkt, Drogist.nl,
World of Drinks,
Wienkeltje van Wullempje en
Blik&Veger.
Iedereen is welkom
tussen 14.00 en
20.00 uur.

Mannee 10 Jaar

■ GOes Het was zaterdag feest in Mannee. De Goese wijk
bestaat tien jaar én het wijkhart, de Vaete, is af. Om dat te
vieren, waren er allerlei activiteiten. Zo was er in en om de
multifunctionele accommodatie De Krul een speurtocht
voor kinderen. Buiten kregen wijkbewoners warme chocolademelk en broodjes worst met zuurkool. Hoogtepunt was de
ontsteking van de kerstboom op de Vaete door wethouder
Derk alssema. Het ‘groene hart’ van de wijk was net op tijd
klaar. De boompjes en struiken zijn geplant, het gras volgt
later. FOTO JOHAN VAN DER HEIJDEN
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Stadskantoor,
09.00-17.00 uur:
Exposities Saar den
Hollander en Nicoline van Boven; Inloophuis Oase,
Rooseveltlaan 87,
ochtend: Inloop
voor koﬃe en thee;
Erasmuspark,
09.30-11.30 uur: Digitaal Café; vanaf
13.00 uur: Activiteiten voor senioren,
waaronder handwerken, bridge, tafeltennis en schilderen; SMWO, ’s-Heer
Elsdorpweg 12,
19.00 uur: Bijeenkomst In veilige
handen;
HeinKensZanD

Hoefbladstraat 1,
13.30-14.30 uur:
Gratis sporten
onder professionele

begeleiding in de
Beweegtuin, de training bestaat uit
kracht, souplesse,
coördinatie en uithoudingsvermogen;
’s-Heer arenDsKerKe

Poelwijck, 10.0012.00 uur: Digitaal
café;
KraBBenDiJKe

Dorpshuis de Meiboom, Kerkpolder
30, 14.00-16.00 uur:
Sjoelen en Biljarten
voor senioren;
KruininGen

Hof Cruninghe,
Langeviele 41,
13.30-15.30 uur:
Creatieve middag
waarbij gehandwerkt kan worden,
o.a. breien en
haken;
rillanD

Restaurant Nieuwe

Vliedberg, 14.00
uur: Kerstzangmiddag m.m.v. Koor
The Revivals;
Dorpshuis Luctor et
Emergo, 14.0016.30 uur: Kaarten
voor senioren;
WaarDe

Dorpshuis Meerwaarde, 09.0010.00 uur: Allevo
Lessen Bewegen
voor 50+;
WOlpHaartsDiJK

Meuleweie, 09.3011.30 uur: Digitaal
Café;
YerseKe

Moerzicht, 13.3015.00 uur: Open
middag Grand Café
met wekelijks een
leuke activiteit;
Moerplein, 19.15 uur
en 20.15 uur: Bewegingsuur voor senioren.

