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De Spetter
krijgt nog
een staartje
Analyse
Als het aan de Thoolse oppositiepartijen lag, hadden
burgemeester en wethouders maandag moeten aftreden. Ze zijn verbolgen over
de problemen die ontstonden na renovatie van zwembad De Spetter. Hoe kwam
het zover?

Michiel Bouwman

Ernst Jan Rozendaal
Yerseke

Afgelopen vrijdag maakte de provincie bekend dat ze een voorkeur
heeft voor het tracé bruin, waarbij
de bestaande afslag naar Yerseke
wordt verbeterd en de route na een

Weerstand
Tegen de nu gekozen bruine route
bestaat veel weerstand bij bewoners van het buurtschap Kaasgat,
het bedrijfsleven en de dorpsraad
van Yerseke. De kosten bedragen
50,8 miljoen euro. Daarvan moet 14
miljoen euro komen van ProRail,
Rijkswaterstaat, waterschap Scheldestromen en de gemeente Reimerswaal, die dat geld nog niet
hebben toegezegd. Voor een ander
tracé zal de regio dieper in de buidel
moeten tasten, aldus Van der Maas.
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VEENENDAAL Of ze het echt zal
doen, is de vraag, maar minister
Ank Bijleveld van Defensie kan het
in elk geval eens uitproberen,
Zeeuws-Vlaams koken. Jan Lonink,
burgemeester van Terneuzen, ontmoette haar maandag op een landelijk veiligheidsberaad in Veenendaal. Als verlaat Sinterklaascadeau
of vroeg kerstcadeau had hij voor
haar het pas gepresenteerde kookboek Pottenkijken in ZeeuwsVlaanderen van de Terneuzense fotograaf Mark Neelemans en schrijfster Sandra Cornelissen uit Vogelwaarde meegenomen.

Van der Maas maandagavond tijdens een informatiebijeenkomst
voor Statenleden. Dan zal ik haar
toch nog wijzen op het andere
tracé.”

Yerseke

Kruiningen
▲

Minister kan
Zeeuws-Vlaams
gaan koken

nieuw viaduct over de spoorlijn
vanaf de Zanddijk afbuigt met een
nieuwe weg richting het bedrijventerrein Olzendepolder. Daarmee
ging een streep door tracé groen,
waarbij Yerseke wordt ontsloten
door een nieuwe weg die vanaf
Kruiningen direct naar de Olzendepolder leidt.
Daarvoor was minimaal 17 miljoen euro nodig van het Rijk, maar
Van Nieuwenhuizen wil niet meebetalen. Wel is met de provincie afgesproken dat er in maart nog een
second opinion komt, waaruit
moet blijken of er in Den Haag nog
potjes zijn voor een geringere bijdrage aan de nu gekozen variant.
,,In januari of februari zit ik daarvoor met de minister om tafel”, zei
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De deur voor een alternatieve
aanpak van de Zanddijk tussen
de A58 en Yerseke zit nog niet
potdicht. Gedeputeerde Harry
van der Maas (SGP, vervoer) legt
begin volgend jaar toch nog een
keer de vraag op tafel bij minister Cora van Nieuwenhuizen
(VVD, Infrastructuur en Waterstaat) of ze geld wil steken in
een nieuwe afslag van de A58.

Ou

n de winter van 2017 op 2018
werd het zwembad in Tholenstad voor iets meer dan een
miljoen euro gerenoveerd. De bassins kregen een nieuwe coating,
gebouwen werden aangepast, zonnecollectoren kwamen op de daken én de filterinstallatie werd
vernieuwd.
Na een succesvolle eerste zomer,
die van 2018, ontstonden dit jaar
problemen. Het zwemwater werd
soms zo troebel dat in ‘het diepe’
de bodem niet meer te zien was. In
zo’n geval komt de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) om de hoek
kijken. Deze organisatie inspecteert de zwembaden op veiligheid
en hygiëne. Inspecteurs kijken
bijvoorbeeld naar de manier
waarop er toezicht gehouden
wordt, wat er gedaan wordt aan legionellapreventie en of de waterzuiveringsinstallatie goed
werkt. In het geval van De Spetter
bleek dat laatste niet het geval.
Daarom moest het bad dertien
keer vroegtijdig dicht.
Het Thoolse college vermoedde
toen al dat dat werd veroorzaakt
door de chloorbriketten die gebruikt werden en liet het uitgebreid onderzoeken. In een brief

aan het college sprak ook de RUD
zijn twijfels uit over de briketten. Het steekt de oppositiepartijen in Tholen dat ze daar niet gelijk over geïnformeerd zijn en verwijten het college zodoende ‘een
mistgordijn’ opgetrokken te hebben.
Maar, werpt wethouder Frank
Hommel tegen, dat was slechts
een veronderstelling van de RUD.
De waterproblemen hadden ook
door de coating veroorzaakt kunnen worden en daarom werd de
raad pas na afronding van het onderzoek op de hoogte gebracht. De
uiteindelijke conclusie: het lag inderdaad aan de briketten.
Daarnaast kwam het college begin november op verzoek van de
PVV met tweehonderd dossiers op
de proppen over de problemen
met het zwembad. Die stukken
zijn niet openbaar. Er in opgenomen is in ieder geval een rapport
van de arbo-unie dat de oppositie
zorgen baart. Medewerkers van
het zwembad hebben risico’s gelopen bij het uitvoeren van hun
werk. Geen hele ernstige, zegt
Hommel. Maar wel uit de ‘op één
na zwaarste categorie’. Alleen intern zijn die stukken verspreid.
Die geheimhouding rust er mede
op, omdat de gemeente de aannemer inmiddels aansprakelijk heeft
gesteld. Om de stukken toch openbaar te maken, is een verzoek bij
de voorzieningenrechter ingediend. Niet alleen om de medewerkers van het zwembad duidelijkheid te verschaffen, maar ook
omdat de oppositie vindt dat het
dossier openbaar behandeld moet
kunnen worden.
Het college overleefde maandag
dan wel de motie van wantrouwen, maar de verhoudingen tussen oppositie en coalitie zijn verder op scherp gezet. En dan krijgt
dit verhaal nog een staartje met de
juridische procedure.

Deur nog op een kier voor
ander tracé Zanddijk

Zanddijk/Molendijk
Bruine variant
Groene variant

De voorkeursvariant van de provincie is bruin, voor groen zit de deur nog niet helemaal op slot.

Europa geeft 3 miljoen voor Zeeuwse ideeën
Europa is gul voor Zeeuwse
projecten. Er gaat in totaal ruim
3,3 miljoen euro naar zes initiatieven waarin Zeeuwen samenwerken met organisaties uit
België, Noord-Frankrijk en Engeland.
Ernst Jan Rozendaal
Middelburg

Hoe kan de zorg en dienstverlening
voor ouderen op het platteland
worden verbeterd? Daar heeft de
Solidarity University het project
HAIRE voor ontwikkeld.
Wat gaat er precies gebeuren als
straks het water de Hedwigepolder

in stroomt? Een groep internationale wetenschappers gaat dat bestuderen.
Laat ouderen met een chronische
aandoening zoveel mogelijk controle houden over hun eigen leven.
Daar zetten opnieuw de Solidarity
University en het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) zich voor in.
Met het project Ensure wil Goes
voorkomen dat kwetsbare mensen
worden buitengesloten.
De stichting Pro Work uit BurghHaamstede helpt jongeren zonder
opleiding en werk. Speed-you-up
heet het project.
En de circulaire economie, waar-

bij het draait om het hergebruik van
materialen, doet ook zijn intrede in
de recreatiesector. Impuls Zeeland,
de HZ, camping De Paardekreek, de

hebben, is dat ze worden uitgevoerd
in samenwerking met organisaties
uit landen die grenzen aan de
Noordzee.

Negen gehonoreerd

Zes projecten met
een Zeeuwse inbreng
krijgen een flinke pot
geld uit Brussel
Stichting Standexploitatie Veere en
Vastgoedbeheer Zeeland ijveren
daarvoor.
Wat de zes projecten gemeen

Voor die grensoverschrijdende samenwerking heeft Europa geld
over. Van de achttien projecten die
zijn ingediend voor het Europese 2
Zeeën-programma zijn er negen
gehonoreerd. Zes daarvan hebben
een Zeeuwse inbreng. Vanuit Brussel gaat daardoor in totaal iets meer
dan 3,3 miljoen euro naar elf
Zeeuwse organisaties. Zelf leggen
zij daar nog eens ruim 2,2 miljoen
euro bij.

