6

BEVELANDEN EN THOLEN

zaterdag 8 juni 2019
BE

Overschot wordt opgepot

BIJZONDERE BEKER 1594

Goes houdt
2,5 miljoen
euro over
Goes heeft goed geboerd in
2018. De jaarrekening laat een
overschot van 2,5 miljoen euro
zien. Wethouder Loes
Meeuwisse zegt dat dit overschot niet meteen wordt uitgegeven aan leuke dingen.
Rob Paardekam
Goes

Volgens de wethouder plukt
Goes nu de vruchten van
de bezuinigingen die de
afgelopen jaren zijn
doorgevoerd.
,,We
hebben de financiën
beter onder controle.’’
Het grootste deel
van het overschot van
2,5 miljoen euro is toe te
schrijven aan de sociale
taken van de gemeente.

We hebben de
financiën beter
onder controle

euro aan eigen geld dat de gemeente in ‘sociale zaken’ stopt, omdat de middelen van het Rijk niet
toereikend zijn. ,,Dat is geld dat we
niet in het onderwijs of de wegen
kunnen stoppen’’, zegt Meeuwisse.
De bouwleges leverden de gemeente in 2018 250.000 euro meer
op dat was ingecalculeerd. Dat
komt omdat er flink gebouwd
wordt in onder meer
de wijken Aria en
Goese Diep.
Ook op bedrijventerrein
De
Poel verrees het
ene na het
andere
nieuwe
pand.
Zo
bouwde Roompot er een groot
nieuw hoofdkantoor.
Dat het terrein van het asielzoekerscentrum toch weer aan het
COA werd verhuurd, leverde een
voordeeltje van ruim twee ton op.

– Loes Meeuwisse, wethouder

Leuke dingen

Daarvoor was ruim begroot. Mede
daardoor zijn er nu overschotten.
Zo heeft Goes een miljoen euro
minder uitgegeven in het kader van
uitkeringen. Voor reintegratietrajecten was drie ton minder nodig
dan vooraf was voorzien. Voor de
jeugdzorg moest de gemeente wel
weer bijna 1,2 miljoen uit de eigen
middelen bijleggen. Dat is ook meteen de kanttekening die het college
maakt bij de positieve cijfers: in de
begroting zat wel voor drie miljoen

De 2,5 miljoen euro die Goes overhield over 2018 wordt niet meteen
ingezet voor leuke dingen. Het geld
wordt in de algemene reserve gestopt. Dat neemt niet weg dat nu
deze reserve weer flink groeit, het
makkelijker kan worden om bijvoorbeeld een aantal wensen uit
het collegeprogramma uit te voeren. ,,Want we hebben ambitieuze
plannen’’,
aldus
wethouder
Meeuwisse. ,,Op dat gebied zullen
nog wel wat keuzes moeten worden gemaakt.’’

n SINT-MAARTENSDIJK Hij is meer dan vierhonderd jaar oud, maar heeft nog lang niet zijn

glans verloren. De Sint-Jacobsbeker van het voormalige Sint-Jacobsgilde van Sint-Maartensdijk
was gisteren voor één dag thuis in zijn thuisstad. In het oude stadhuis trok de beker, samen met
de ananaskom en gildelepel alle aandacht. ’s Ochtends kregen leerlingen van de basisschool
tekst en uitleg. In de middag was het topstuk dat normaal in het Zeeuws Museum staat onderwerp van een lezing, verzorgd door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
(eigenaar van de beker) en de Thoolse stadsarchivaris. De beker trok ook de aandacht van toevallige voorbijgangers, zoals Martin en Diana op den Brouw (foto). FOTO JOHAN VAN DER HEIJDEN

Kaasgat loopt te hoop tegen ‘bruin’
De bewoners van Kaasgat
staan niet alleen in hun strijd
tegen de mogelijke komst van
een provinciale weg. Al bijna
vierhonderd mensen hebben in
één van de drie winkels in de
buurtschap tussen Kruiningen
en Yerseke hun handtekening
gezet tegen ‘variant bruin’.
Sinds gisteren is er ook een online petitie.

gat naar de Olzendepolder gestuurd. De bestaande dijk wordt
‘afgewaardeerd’, maar blijft wel
toegankelijk voor alle verkeer.
,,En daar moeten volgens de provincie straks ook fietsers over rij-

Kaasgat

Vierhonderd mensen
zetten handtekening
tegen ‘variant bruin’
voor Zanddijk

De provincie Zeeland heeft vier opties doorgerekend om de onveilige
en drukke Zanddijk tussen de A58
en Yerseke aan te pakken. In variant
bruin wordt het verkeer via een
viaduct bij de huidige spoorwegovergang met een bocht om Kaas-

den. Mensen die niet weten of ze
hun handtekening moeten zetten,
twijfelen niet meer als ze dat horen”, zegt Miriam Bruijnzeel van
landwinkel De Plantage. Ze heeft
onder meer bij de VVV aandacht

Joeri Wisse

gevraagd voor het verdwijnen van
de fietsroute door Kaasgat, dat nu
tussen twee knooppunten én op de
Joo de Roo-route ligt.
Uit antwoorden van de provincie
op een reeks kritische vragen van
Kaasgat-bewoners blijkt dat fietsers tussen Yerseke en het NS-station over de smalle Trenteweg worden geleid. De bewoners van Kaasgat vinden dit onverantwoord omdat de weg ook wordt gebruikt door
landbouwverkeer en de kruising
met de Capelleweg onoverzichtelijk is.
‘Bruin’ is redelijk kansrijk, omdat
het goedkoper en sneller uit te voeren is dan poldervarianten waarvoor nieuwe op- en afritten aan de
A58 moeten worden gemaakt. Eind
dit jaar hakken Provinciale Staten
definitief de knoop door.

IN DE REGIO
GOES

Tape-iT tien jaar
De Zeeuwse popband
Tape-iT bestaat tien
jaar. Dat wordt vanavond
gevierd met een optreden in La Strada in
Goes. Tape-iT begon in
juni 2007. De band heeft
vader en zoon Reijnierse
en drummer Gerard
Steur als vaste kern.
Veel van de oud bandleden spelen vanavond
wat nummers mee. Het
optreden begint om
21.00 uur. Toegang is
gratis.
ANNA JACOBAPOLDER

Landschapsfair

In de eendenkooi van
Anna Jacobapolder
wordt maandag een
landschapsfair gehouden. Er zijn diverse activiteiten, zoals excursies
naar de eendenkooi,
workshops, een high
tea, een wijnproeverij en
een ritje met een rijtuig.
Ook zijn er streekproducten te koop. Gratis
toegang.

MIJN DORP, MIJN STAD
Zaterdag

DRIEWEGEN Sport-

veld Driewegen,
Smitsweg 24 A, 11.00
uur: HighlandgamesGOES Sionkerk, 10.0015.00 uur: Actiemarkt;
’S-HEER ARENDSKERKE Diverse loca-

▲

Eendenkooi Anna Jacobapolder. FOTO TONNY PRESSER

SINT-MAARTENSDIJK

Fietstocht
ZLTO Tholen organiseert maandag ‘Buurten
bij de Boer.’ Dat is een
fietstocht van twintig kilometer langs een aantal
agrarische bedrijven. De

bedrijven zetten hun
poorten op deze dag
open voor bezoekers. Er
kan tussen 10.30 uur en
13.30 uur gestart worden. De uiterste aankomsttijd is 16.30 uur.
Voor deelname is een

deelnemerskaart nodig.
Deze is samen met de
routekaart verkrijgbaar
bij een van de startlocaties: aan Meliasweg 7 in
Sint-Maartensdijk en
Zuidmoerseweg 4 in
Stavenisse.

ties, 09.00-16.00 uur:
Rommelroute
KAMPERLAND Jacobahaven, 11.00 uur:
Lunch en 17.00 uur:
Diner Seafarm Fruits
de Mer & Fish Feesten
(ook zo)
KLOETINGE Geerteskerk, 15.00 uur: Orgelconcert Steven Knieriem;

KRUININGEN Boerderij aan Hogenakkerweg 25, 08.3011.00 uur: biologische
groentemarkt
THOLEN Gasthuiskapel, 14.30 uur: Zomerconcert met Vocaal
Ensemble Viva La Musica; Stadhuis, 15.30
uur: Concert Ensemble Cambiamento Musicale
WISSENKERKE De
Kroon en andere locaties, vanaf 16.00 uur:
Wissenkerkse Feestdag
WOLPHAARTSDIJK

Theethuin Onder de
Notenboom, 11.00-

17.00 uur: Open Tuin
(ook zo en ma)

Zondag
HEINKENSZAND Industrieterrein Noordland,
11.00 uur: Pinkstermarkt

Maandag
BAARLAND

Slot Baarland, 10.0017.00 uur: Kastelendag
HOEDEKENSKERKE

De Buffer, vanaf 11.00
uur: Festival Op Stoom
KAMPERLAND

Familie Vermeer, Jacobadijk 26, 10.00-16.00
uur: Campina Boerderijdag.

