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‘Motie Zanddijk onverstandig’

Zet de raad
de provincie
voor ‘t blok?
Gedeputeerde Harry van der
Maas (SGP, infrastructuur en
mobiliteit) vindt het onverstandig als de gemeenteraad van
Reimerswaal stemt over een
motie die voorstelt alleen nog te
streven naar de duurste variant
voor de aanpak van de Zanddijk.
Ernst Jan Rozendaal
Middelburg

Gevraagd naar zijn reactie op de
voorgenomen motie zegt Van der
Maas: ,,Dit is onverstandig, niet
doen.”
De provincie heeft vier varianten laten onderzoeken voor de
Zanddijk bij Yerseke: rood, groen,
bruin en roze/zwart. Voor de eerste twee moet een nieuwe afslag
worden aangelegd aan de A58. Bij
rood gebeurt dat bij de Sluisweg.
Dat kost in totaal 73,7 miljoen euro.
Bij variant groen komt de afslag bij
de Goversweg. Dat kost 67,5 miljoen
euro.
Variant
bruin
loopt vanaf de A58 nog deels over
de Zanddijk, om halverwege over
te gaan op een nieuwe weg naar de
Olzendepolder. Kosten: 40,5 miljoen euro.

Meerderheid
De provincie heeft een voorkeur
voor groen of bruin, de ondernemers en inwoners van Reimerswaal voor rood. Voor roze/zwart is
geen draagvlak. De SGP wil een
motie indienen waarin de provincie wordt duidelijk gemaakt dat
rood het enige acceptabele tracé is.
Aan bruin en groen kleven te veel
nadelen, aldus de motie, die mede
ondertekend is door CDA en VVD,

dus bij stemming waarschijnlijk
een meerderheid haalt. Er wordt in
de motie ook aangedrongen op
aanvullend onderzoek. De provincie vindt rood te duur, onder meer
omdat ProRail daaraan waarschijnlijk niet wil meebetalen.
Volgens de politieke partijen in
Reimerswaal verandert dat als de
spoorwegovergang
Zanddijk
dichtgaat. Dan zou ProRail 6 miljoen euro willen bijdragen. Alleen
is deze goedkopere versie van rood
niet in het variantenonderzoek
meegenomen. De gemeenteraad
wil dat alsnog.

Betaalbaar
De motie verrast Van der Maas. Hij
wijst erop dat groen en bruin de
voorkeur hebben. Hij vindt het verstandiger als Reimerswaal het overleg afwacht dat nu plaatsvindt met
onder meer Rijkswaterstaat en ProRail. ,,Dit is echt voorbarig. Laten
we eerst ons huiswerk doen en met
alle stakeholders kijken naar wat
haalbaar is, goed voor de verkeersveiligheid en betaalbaar. Daar
wordt Reimerswaal absoluut bij
betrokken.”
Voor de provincie staat de veiligheid op de Zanddijk en Molendijk
centraal, plus de ontsluiting van
Yerseke. Als de gemeente het project wil verbreden door bijvoorbeeld ook de verkeerssituatie rond
Kruiningen mee te nemen, dan
moet zij ook maar opdraaien voor
de extra kosten, vindt Van der Maas.
De raad Reimerswaal kwam gisteravond bijeen. Bij het ter perse
gaan van deze krant was de
kwestie Zanddijk nog niet behandeld.

n Sylvia Tuinder geeft de kinderen uitleg over het bijenhotel aan de rand van woonwijk Mannee.
FOTO MARCELLE DAVIDSE

Ook voor bijen is het goed toeven
in de Goese woonwijk Mannee
Rob Paardekam
Goes

Het is in nieuwbouwwijk Mannee in Goes niet alleen goed toeven voor mensen. Aan de rand
van de wijk is het een walhalla
voor bijen en andere diertjes.
Tegen de Kattendijksedijk aan
heeft de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) een klein natuurgebied ingericht op een stuk
grond van de gemeente. De vele
soorten bloemen en planten
moeten allerlei dieren aantrekken, waaronder vlinders en wilde
bijen. In het bijenhotel dat aan de

rand van het gebiedje is aangelegd, vinden die laatste diertjes
een plek om te nestelen. En is ook
een klein poeltje, bedoeld voor
kikkers en salamanders om zich
voort te planten.
In de aanwezigheid van enkele
tientallen leerlingen van basisschool De Wingerd werd gisteren
een informatiebord bij het natuurgebiedje onthuld door wethouder André van der Reest. De
kinderen kregen daarna een korte
les over bijen van Sylvia Tuinder
van SLZ. Een jongen wilde weten
hoe lang bijen leven. ,,Honingbijen zijn natuurlijk een ander

verhaal, maar wilde bijen leven
meestal maar een paar weken”,
was het verrassende antwoord.
,,Ze moeten dus heel snel zorgen
voor nageslacht. Dat kunnen ze
doen in het bijenhotel.’’
Toch zullen lang niet alle bijen
dat ‘hotel’ gebruiken om hun eitjes in te leggen. ,,Driekwart van
de bijen nestelt in de bodem”,
vertelde Tuinder. ,,Daarom is het
ook zo goed dat er in dit natuurgebiedje ook kale stukjes grond
zijn waarin ze gangetjes kunnen
maken.” SLZ heeft kort na de inrichting al meer dan tachtig soorten planten geteld.

Sluiskil maakt zich op voor Opschoondag
SLUISKIL Sluiskil maakt zich
op voor de eerste Opschoondag,
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.
‘Samen voor een opgeruimder
Sluiskil’, dat is het idee. Ondernemersvereniging Samen Sterk
heeft het initiatief genomen.

Verenigingen en stichtingen uit
het Kanaaldorp hebben er zich
bij aangesloten.
Ook de gemeente Terneuzen en
woningcorporatie Clavis werken mee. Bewoners kunnen
grofvuil inleveren op het Minis-

ter Lelyplein waar een mini-milieustraat komt. Vrijwilligers
rijden door Sluiskil met aanhangwagens waar mensen die
slecht ter been zijn of geen eigen vervoer hebben, spullen
kunnen inleveren.

IN DE REGIO
SCHERPENISSE

Zomerconcert
Euterpe
Muziekvereniging Euterpe geeft vrijdag haar
jaarlijkse zomerconcert
bij brasserie de Zeester.
Het programma wordt
verzorgd door het fanfareorkest onder leiding
van Harrie Bosch, de samenspeelgroep onder
leiding van Monique de
Rooij en blaaskapel ‘Dak
d’raf.’ Aanvang 19.30 uur.
Toegang gratis.
KAMPERLAND

Wandeling door
de Schotsman
Staatsbosbeheer houdt

vandaag wandeling door
de Schotsman. De wandeling - onder begeleiding van een gids - begint om 14.00 uur op de
parkeerplaats tegenover
de surfschool aan de
parallelweg N57. De
tocht duurt circa anderhalf uur. Kosten bedragen 5 euro per persoon.
Aanmelden kan via de
website van Staatsbosbeheer.

MIJN DORP, MIJN STAD
COLIJNSPLAAT

▲ Feest DJ Twan tijdens een eerdere editie van
Frizzz Party FOTO JOHAN VAN DER HEIJDEN

Voorstraat 45, 12.0017.00 uur: Leestafel
GOES Inloophuis
Oase, ochtend: Inloop; De Spinne,
09.30-11.30 uur: Inloop voor vragen
over de computer;
Ingang Historisch
Museum, 14.00 uur:
Rondleiding door
Goes

OVEZANDE

HEINKENSZAND

Zomerse Frizzz
Party in de Klomp

Galerie ‘t Kunstuus,
13.00 uur: Expositie

SooSTouR sluit vrijdag
het seizoen af met een
zomerse Frizzz Party in
podium de Klomp. Op de

Frizzz Party worden
geen alcohol en energiedrankjes geschonken. Feest DJ Twan en
Feestnation zullen laten
zien dat het kan: een

leuk feestje hebben zonder alcohol. Het feest
begint om 20.00 uur en
eindigt om 23.30 uur.
Tickets zijn verkrijgbaar
via soostour.nl.

’S-HEER ARENDSKERKE Poelwijck,

vanaf 18.00 uur:
Avondvierdaagse
KAMPERLAND

P aan de Parallelweg
N-57, 14.00 uur:
Wandeling door de
Schotsman
KAPELLE De Vroone,
09.00-11.30 uur:
Houtsnijden; 13.0017.00 uur: Biljarten
voor senioren; 19.15
uur: Bridgeavond;
Hervormde Kerk,
14.00-17.00 uur: Kerk
open en expositie
KLOETINGE Geerteskerk, 13.30-16.00 uur:
Expositie Willem van
Wijngaarden
KORTGENE Dorpshuis, 14.00-16.00 uur:
Seniorenmiddag
KRUININGEN Rei-

merswaalhal, 09.3010.30 uur: Yoga-gym
RILLAND De Nieuwe
Vliedberg, 10.00-11.15
uur: Wandeling in
groepsverband
WEMELDINGE Goudsmederij Burger,
14.00 uur: Workshop
theelepel-ring maken;
De Wemel, 14.0016.00 uur Bingo;
Maartenskerk, 19.30
uur: Zomerzangavond
YERSEKE Moerzicht,
10.00-11.15 uur:
Groepswandeling;
Moerzicht,
19.00-20.00 uur:
Bijbellezing.

