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Commentaar

Hulst

Verbreden Zanddijk
is de juiste keuze
e Zanddijk bij Yerseke wordt verbreed. Dit is de uitkomst
van een verkenning die al een paar jaar duurt. Yerseke,
vooral het bedrijventerrein aan de Oosterschelde, zit te
springen om een betere verbinding met de A58. Die komt er, in
2027. Niemand betwist dat een betere weg nodig is. Maar is de
verbreding van de Zanddijk de beste oplossing?

D

In de besluitvorming doken liefst vier tracés op. Allemaal
met hun voor- en nadelen. Daaruit pakken alle betrokkenen natuurlijk hun eigen ideale oplossing. Dus is het onvermijdelijk dat
de gemeente Reimerswaal en de provincie, die nu samen voor
de Zanddijk kiezen, de wind van voren krijgen. Voor sommige
aanwonenden is de verbreding een zware tegenvaller. Desondanks is het verstandig geen nieuwe weg aan te leggen.
Yerseke en omgeving ligt ingeklemd tussen de A58, de
spoorlijn, het natuurgebied Yerseke Moer en de Oosterschelde.
In zuidoostelijke richting is nog een beetje ruimte, maar daar levert elke andere oplossing dan het gebruik van de Zanddijk relatief weinig winst op: hooguit een paar kilometer ongehinderd
doorrijden. Het verschil in reistijd is te verwaarlozen. Bovendien
is het een goede gewoonte geen nieuwe wegen aan te leggen
zolang oude op een redelijke manier kunnen worden aangepast. Als de Zanddijk verandert van een krappe dijkweg in een
volwassen verbinding en als de route naar het bedrijventerrein
wat wordt bekort, dan zijn de bereikbaarheid van Yerseke en
de verkeersveiligheid weer op orde.

Het is een goede gewoonte geen
nieuwe weg aan te leggen als de
oude nog kan worden gebruikt

Zeeland is dit jaar dé plek
om vakantie te vieren
Zeeland is dit jaar the place to
be. Voor gezinnen met tienerkinderen is het de favoriete provincie om vakantie te vieren. Dat
vinden niet alleen de ouders,
maar ook hun kinderen.

voor. Maar als ook wordt gekeken
naar streken, wint Texel het bij jongeren van Zeeland. Bij hun ouders
staat Zuid-Limburg bovenaan, gevolgd door Texel en de Veluwe. Zee-

Rolf Bosboom
Vlissingen

Dat blijkt uit het Steden & Streken
Merkenonderzoek van Hendrik
Beerda Brand Consultancy. Daarvoor zijn 17.400 mensen van 12 jaar
en ouder ondervraagd. Daarbij is
specifiek gekeken naar de vakantiewensen, want door de coronacrisis
gaan Nederlanders dit jaar massaal
op vakantie in eigen land.
Gevraagd naar de favoriete provincie om vakantie te vieren, scoort
Zeeland zowel bij de ouders als de
tieners het hoogst. De provincie
blijft daarmee Brabant en Limburg

Voor gezinnen met
tienerkinderen is
Zeeland de favoriete
vakantiebestemming
land komt pas op de vierde plaats.
,,Als het gaat om bestemmingen
binnen de provincie is er nog wel
wat te winnen voor Zeeland”, zegt
Hendrik Beerda.
Van de Zeeuwse steden scoort
Middelburg het hoogst: 13e plaats
bij jongeren en 22e plaats bij tieners.

ALMANAK
Tip? redactie@pzc.nl

Eigen doelpunt
Je favoriete plek in huis? Op die
vraag uit het interview dat hij
voor school moest maken, wist
David het antwoord wel: ,,De
bank.” Na een lange schooldag
ontspant de 8-jarige zich daar
graag met een spelletje Fifa 19.
Hij scoort er dan lustig op los.
De laatste tijd klinkt steeds va-

ker verrassend commentaar uit
de spelcomputer. ,,Alweer een
eigen doelpunt! Hoe is het mogelijk?” Dat vroegen zijn ouders
zich ook af. ,,Dat doe ik expres",
legde David tot hun verbazing
uit. ,,Dan maak ik er namelijk
een gelijkspel van. Dan mag ik
daarna strafschoppen nemen.”

Bestuurders met
aanhanger beboet
De politie heeft woensdag
10 bekeuringen uitgedeeld
bij een verkeerscontrole in
Hulst. Agenten controleerden meerdere bestuurders bij de gemeentewerkplaats op de N258. In
totaal 21 weggebruikers
met een aanhangwagen
werden gecontroleerd. In
tien gevallen werd een bekeuring uitgeschreven,
voor gladde banden (2),
losliggende lading (2), bellen tijdens het rijden (2),
onjuist bevestigde hulpkoppeling (1), onjuist bevestigde losbreekreminrichting (1), onjuist kenteken op de aanhangwagen
(1) en niet dragen van een
gordel (1).

DURE GROENTE prijsstijgiNg

‘Boven de
Drie keer de normale prijs. Dat
heeft groenteteler Bart Dekker uit
Westkapelle nog nooit meegemaakt.
Niet eerder leverde zijn broccoli zo
goed op als nu. ,,Het lijkt wel alsof heel
de wereld erom schreeuwt”, zegt hij.
,,Voor het eerst vraagt de handel wat
het moet kosten. Dat maak je zelden
mee.”
timo van de Kasteele
Middelburg/Westkapelle

Goes

Campagne voor
veilige Deltaweg
Geld en een deﬁnitief plan
om de Deltaweg veiliger te
maken is er de komende
jaren niet. Om toch het
aantal ongelukken op de
weg tussen Goes en de
Zeelandbrug terug te
brengen, is de provincie
met een campagne begonnen. Op vier plekken
lezen automobilisten nu
‘Weg met gevaar. Wees
alert!’ De boodschap heeft
een dubbele betekenis en
moet passanten bewust
maken van hun verkeersgedrag op de Deltaweg.
De borden zijn deze week
geplaatst. Eén aan het
begin van de route in beide
richtingen; bij Goes (foto)
en bij Kats, op de oude
plek van het tankstation.

Dekker spreekt van een recordjaar. En niet alleen vanwege de hoge
broccoliprijzen. Ook in zijn boerderijwinkel aan de Prelaatweg, net
buiten Westkapelle, is het drukker
dan ooit tevoren. De vraag naar lokaal geproduceerd voedsel lijkt in
deze coronatijd haast geëxplodeerd.
Datzelfde beeld zie je donderdagmiddag in Middelburg op de weekmarkt, waar ze in de rij staan voor
verse groente en fruit.

Geen probleem
Dat een stronk broccoli nu twee
euro kost, daar lijkt Middelburg niet
koud of warm van te worden. Ook
drie euro is geen probleem, blijkt
uit een snelle rondgang onder het
winkelend publiek op de markt.
,,Naar de prijs heb ik niet eens gekeken”, zegt Corry Meertse. ,,Op de
markt ga ik er vanuit dat een stronk
broccoli geen drie euro kost. Maar
boven de drie euro laat ik 'm alsnog
liggen.”
Volgens marktkoopman Lou
Dekker zijn de prijzen van bloemkool en broccoli langzaamaan weer
aan het zakken naar normale waarden. ,,Vorige week betaalde je nog
iets van drie euro voor een stronk.

Op de
markt
ga ik er
vanuit
dat een
stronk broccoli geen
drie euro kost
– Corry Meertse, klant

Dat is fors.” Inmiddels is de veilingprijs weer gezakt en dat merk je op
de weekmarkt als eerste. ,,Wij kopen direct van de teler, een supermarkt heeft vaak een langdurig
contract waardoor de prijzen daar
minder schommelen.”
Corona de oorzaak geven van die
hoge prijzen is wat kort door de
bocht. Volgens groenteteler Bart
Dekker ligt het genuanceerder dan
dat. En zijn er meerdere oorzaken.
,,Natuurlijk speelt corona een
rol. We eten meer thuis en minder
buiten de deur. Broccoli en bloemkool zijn typische groenten die we
thuis eten. Maar dat is slechts een
aspect. Gebrek aan buitenlandse
aanvoer is een veel belangrijkere.”
Waar het hier al maanden gort-

Goes

Talentenjacht
op Instagram
Jongeren tussen 12 en 23
jaar oud kunnen deze
zomer meedoen aan een
online talentenjacht georganiseerd door sMWo en
Kunstbende Zeeland.
Jongeren kunnen tot 1 juli
foto's en video’s op Instagram plaatsen voor vier
categorieën: Rap/spokenword, Fotograﬁe, DJ
in the Mix en tiktok
dance. De berichten met
de meeste likes winnen.
In de posts moeten @jongerenwerkgoes en
@kunstbendezld zijn getagd. onder de prijzen
zijn workshops van professionele dj’s, fotografen en dansers en studiotijd met een rapper.

Goesenaar bedreigt
ex: taakstraf geëist
Ad Roos
Middelburg

De 52-jarige Goesenaar R. D. zou 3
februari 2018 zijn eigen woning in
brand hebben gestoken en in de periode tussen januari en april van dat
jaar zijn ex-vriendin meermalen
met de dood hebben bedreigd.
Daarvoor stond D. gisteren in Middelburg terecht. Hij hoorde een
taakstraf van 180 dagen plus twee
maanden voorwaardelijk en een
celstraf gelijk aan het voorarrest tegen zich eisen.
Voor wat betreft de brand kon de
officier van justitie kort zijn: vrijspraak, want er was nauwelijks enig
bewijs. Zijn woning aan de Van

Mellestraat in Goes was volledig
verwoest en D. zou op het moment
van de brand ergens anders zijn geweest. Bleef dus over de stalking en
de bedreiging. Daar, zo legde de officier uit, had de politie alles uit de
kast getrokken en was D. zelfs geruime tijd geobserveerd.
Zijn ex kreeg sms’jes en appjes
met doodsbedreigingen, haar dochter zou eenzelfde lot ondergaan en
ook haar ouders zouden eraan gaan.
Veel aanknopingspunten leverde
het onderzoek niet op, maar uiteindelijk werd op een brief zijn vingerafdruk gevonden en kon hij worden
aangehouden. D. heeft van begin af
aan alles ontkend. Ook gisteren.
uitspraak over twee weken.

