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Gemengde reacties op keuze voor verbreden Zanddijk

Protest? Eerder een rituele dans
Van ‘we gaan dus de dijk verder
verpesten’ tot ‘we moet niet langer dwarsliggen’. De reacties
van ondernemers, omwonenden
en dorpsraden op het nieuws
dat Reimerswaal voor verbreding van de Zanddijk kiest,
lopen behoorlijk uiteen. Wel verwacht iedereen dat de race gelopen is en provincie het advies
van de gemeente overneemt.
Joeri Wisse

sing. Je krijgt ontegenzeggelijk verkeersproblemen bij de rotonde Nishoek. En door verbreding ga je die
dijk verder verpesten. Hij wordt
vier meter breder, dat is geen fraai
zicht. Het verschil in kosten met het
poldertracé is 13 miljoen. Wat stelt
zo’n investering voor als je het uitsmeert over 50 tot 100 jaar? Of de
OVR verder actie onderneemt,
weet ik nog niet. Er zal ongetwijfeld
protest komen, maar ik schat in dat
het een rituele dans wordt.”

Yerseke

Johan van Velzen, dorpsraad
Kruiningen.

Ton Verbree, adviseur van Ondernemersvereniging Reimerswaal (OVR).

,,Dit is natuurlijk een tegenvaller.
Als je ziet hoeveel compensatiegeld
voor de Marinierskazerne deze kant
op komt en dat er 20 miljoen over is
van de verbreding van de Tractaat-

,,Hoe de vlag erbij hangt? Halfstok!
Dit is gewoon niet de beste oplos-

weg, is mijn conclusie dat de prioriteit van de provincie niet in Reimerswaal ligt. Mocht de Zanddijk
verbreed worden, dan hebben wij
als dorpsraad Kruiningen nog wel
een paar puntjes. De snelheid op de
Oude Rijksweg moet omlaag en er
moet iets gebeuren aan al het
vrachtverkeer dat via onze voordeur naar de Nishoek rijdt.”

en hiermee genoegen moeten nemen. We zijn al tien jaar bezig, nog
langer praten duurt zo wéér tien
jaar. Het is jammer dat Yerseke
straks maar één goede uitvalsweg
heeft en voor de bedrijven op de
Olzendepolder is het te hopen dat
het plan gefaseerd wordt uitgevoerd, zodat er alvast een nieuwe
weg naar de Zanddijk komt.”

Wim Cornelisse, dorpsraad Yerseke.

René Reijngoudt, bewonersgroep Kaasgat.

,,Deze oplossing is het snelst te realiseren en levert niet veel weerstand op, al moeten er voor de verbreding ook vier of vijf huizen worden gesloopt. We kunnen wel blijven hopen dat er een poldertracé
komt, maar persoonlijk denk ik dat
we niet langer moeten dwarsliggen

,,Primair zijn we blij dat men inziet
dat de nieuwe weg door Kaasgat
geen optie is. Straks wordt gekozen
tussen de twee slechtste oplossingen, waarvan ik bang ben dat die
niet toekomstbestendig is. Als bewoners van het Kaasgat haken we
zeker niet af. Ook verbreding van de

dijk heeft invloed op onze omgeving en de bereikbaarheid. De veiligheid voor fietsers vinden we heel
belangrijk. Wat ons betreft is het
een keiharde eis dat er geen gelijkvloerse kruisingen met de nieuwe
Zanddijk komen.”
Tonis Boot, bewoner Zanddijk.

,,Als bewoner van de Zanddijk ben
ik hier niet blij mee. Volgens de
laatste tekeningen loopt de parallelweg naast de verbrede dijk dwars
door mijn keuken. Dat huis zal gesloopt moeten worden. De boerderij waar ik later wil gaan wonen, ligt
een stukje verder van de dijk af,
maar de geluidsoverlast zal erger
worden omdat het verkeer alleen
maar toeneemt. Voor de toekomst
is deze keuze niet verstandig.’’

Beachbar terug
op nieuwe plek

Kijk op de site bij /video
Minder geblaf in
dierenpensions
▲

GOES Chillen op een strandje
kan ook komende zomer weer in
Goes. Pop-up-beachbar LIMA
komt terug, maar wel op een iets
andere locatie.
De tijdelijke beachbar verhuist
van de Ketelkade naar de Houtkade en komt op een plekje nabij
het onlangs aangelegde gebouw
The Boatshed. ,,Hemelsbreed is
het vlakbij de oude locatie’’, zegt
Robert Waverijn, één van de initiatiefnemers. Ook op de nieuwe
stek kunnen bezoekers weer genieten van een hapje en een
drankje. Er komt ook weer een
zandstrand en bezoekers kunnen
een frisse duik nemen. ,,We krijgen deze keer een vaste overkapping, zodat het ook bij wat minder
goed weer nog aangenaam is’’,
zegt Waverijn.
Ondanks de wisselvallige zomer was de pop-up-beachbar vorige zomer een groot succes. Zelfs
op doordeweekse dagen waren
vaak alle stoelen bezet. Waverijn:
,,Van veel bezoekers hoorden we

dat ze zich in een tropisch oord
waanden, hoewel we feitelijk gewoon op een industrieterrein zitten.’’
De toenmalige locatie, aan de
rand van nieuwbouwwijk Goese
Diep, kan LIMA niet meer gebruiken. Op de nieuwe stek hopen de
initiatiefnemers in elk geval de
komende vijf jaar terecht te kun-

Van veel bezoekers
hoorden we dat ze
zich in een tropisch
oord waanden
–Robert Waverijn

nen. ,,Hij is lekker ruim en dat
komt nu zeker goed uit’’, zegt Waverijn. ,,Want we zijn uiteraard
coronaproof door de bezoekers ver
genoeg van elkaar te zetten.’’
Het is de bedoeling dat de beachbar medio juni opengaat.

Ingeborg van Liere met de 11-jarige Choco. FOTO DIRK-JAN GJELTEMA

Lege dierenpensions zorgen
voor gigantisch omzetverlies

Nertsenfokkers zijn
niet extra ongerust

In een normaal meiweekend zit
dierenpension Hondegem in
Grijpskerke vol met honderd
honden van wie het baasje een
paar dagen vakantie viert. Nu
zijn dat er gemiddeld tien. Dat
hakt er ﬂink in.

Melita Lanting

Wendy de Jong
Grijpskerke

Eigenaresse Ingeborg van Liere
hoopt dat ze de gigantische omzetdaling van april, mei en juni nog
wat kan goedmaken in de zomermaanden. ,,Je ziet dat mensen toch
graag vakantie willen vieren.”
In de opvang zitten momenteel
bijna alleen nog maar honden die

gewend zijn om op vaste dagen te
komen of waarvan de baasjes veel
van huis zijn vanwege hun werk.
Ook mensen die ziekteverschijnselen hebben en dus binnen moeten blijven, willen nog wel eens gebruik maken van de opvang. Van
Liere hoopt de stille wintermaanden en de annuleringen van de afgelopen maanden nog enigszins
goed te kunnen maken in de zomervakantie. ,,Er zijn annuleringen, maar we krijgen ook veel telefoontjes van mensen die hun geboekte data willen verzetten. Omdat ze alsnog in eigen land op vakantie gaan bijvoorbeeld.’’
Bij dierenpension Zeeland in
Axel beschouwen ze 2020 al als een

verloren jaar. Karin van Viersen kan
honderd honden kwijt, maat op
sommige dagen zit er nog welgeteld
één. Van Viersen: ,,Het regent annuleringen. Elke keer als de telefoon gaat, is het weer zover. Begrijpelijk, maar het is echt een ontzettende aanslag op onze omzet. Voor
ons speelt ook mee dat wij veel
klanten uit België hebben. Die kunnen niet komen nu de grenzen
dicht zijn. In de horeca en andere
sectoren valt nog wel enigszins een
inhaalslag te maken, maar dat is
voor ons niet mogelijk. Je brengt je
hond of doet dat niet. En wie in eigen land naar een vakantiehuisje
gaat, neemt de hond net zo makkelijk mee.”

Nieuwerkerk

Het vermoeden dat in Brabant een
mens is besmet met corona door
een nerts, maakt Zeeuwse nertsenfokkers niet extra ongerust.
Wel hebben de fokkers vanaf het
moment dat het coronavirus in
Nederland kwam scherpe voorzorgsmaatregelen getroffen om de
dieren gezond te houden.
,,We laten geen mensen toe op
het bedrijf’’, vertelt Rinus van der
Wielen uit Nieuwerkerk, één van
de Zeeuwse nertsenfokkers. Bij
zijn bedrijf is het hek gesloten en
aan de weg staat een verboden
toegang-bordje. Verder neemt hij

zelf ook alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om besmetting van
de dieren te voorkomen, zoals
wisselen van kleding als hij in de
stallen gaat en zo min mogelijk
het bedrijf af. ,,En bij ons ziet alles
er goed uit. We hebben geen zieke
dieren.’’
Deze voorzorgsmaatregelen nemen ook de andere Zeeuwse fokkers, vertelt zijn collega en dorpsgenoot Pieter Flikweert. ,,Maar
dan doen we al vanaf het moment
dat corona uitbrak.”
Dus ook bij Flikweert komen er
geen vreemden in de stallen, want
nertsen kunnen ziek worden. ,,Ze
zijn gevoelig voor griep’’, zegt Van
der Wielen.

