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Vlissinger
maakt het
bont met vier
overtredingen
Martijn de Koning
Vlissingen

Een 24-jarige man uit Vlissingen
is gisterochtend aangehouden
omdat hij vier overtredingen
in één keer beging. Hij reed zonder rijbewijs op een gestolen
scooter, had gestolen kratten bij
zich en was onder invloed van
drugs.
De politie kreeg om 7.20 uur
een melding dat iemand bezig
was lege bierkratten te stelen bij
een restaurant aan de Alexander
Gogelweg in Vlissingen. Agenten kregen de man in het vizier
op de President Rooseveltlaan.
De verdachte probeerde de politie van zich af te schudden, maar
overschatte zichzelf en kwam
ten val. Hij probeerde nog weg te
rennen, maar op de Sloeweg
haalde een agent hem in en
hield hem aan. De scooter bleek
gestolen, een geldig rijbewijs
had de man niet en uit een
speekseltest bleek dat hij THC
had gebruikt - dat zit in wiet.
Agenten hadden ook gezien dat
de man tijdens zijn vlucht iets
weggooide. Politiehond Jack
spoorde het voorwerp op, hij
vond een telefoon. Die is in beslag genomen en wordt onderzocht.
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Politiegeweld
Om maar meteen met de deur in
huis te vallen, de actie van de politieagent in Minneapolis (28
mei) waarbij een weerloos mens
omkwam vind ik persoonlijk onverbloemde moord. Daarbij
komt nog het feit dat de desbetreffende agent, terwijl hij wist
dat de arrestant geen lucht meer
kreeg en de omstanders hem
daar meermaals ook nog op wezen, toch met stugheid en meedogenloosheid doorging met het
vermoorden van een onschuldig
mens. Dit mag niet ongestraft
blijven. Deze agent moet zijn
straf krijgen dat is rechtvaardigheid!
Els Bierens Keeris,
Kortgene

Zanddijk
Woedend zijn de gezinnen aan
de Zanddijk richting Yerseke.
Logisch als voor je deur een snelweg komt of erger: je huis wordt
opgekocht en gesloopt. De gemeente, wethouder Maarten
Both, en de provincie, Harry van
der Maas, leggen het probleem
bij bewoners. Is het toegenomen
(vracht)verkeer in de afgelopen
10 jaar gemeten en wat zegt dat
over de komende 20 jaar? De

meerkosten van het plan zijn na
10 jaar ambtenarij hoog opgelopen en de verkeerde keuze zal
voor kapitaalvernietiging zorgen.
De Molendijk blijft relatief druk,
zegt de provincie. Ze bedoelt
ook: relatief veilig en relatief toekomstbestendig. Yerseke heeft
veel toegevoegde waarde voor
gemeente en provincie. Het is
tijd voor een passende investering in veiligheid en bereikbaarheid. Toekomstbestendigheid en
het belang van inwoners vraagt
om een juiste oplossing : ROOD !
J. L. van Gastel,
Kruiningen

Luchtvaartlobby
De column van Nynke de Jong
over de luchtvaartlobby (5 juni)
is mij uit het hart gegrepen. Persoonlijk vind ik dat het kabinet
gewoon voor gek staat met de coronamaatregelen in het land met
betrekking tot de cultuursector,
de scholen, de horeca, het OV en
ga zo maar door. Dit afgezet tegenover de luchtvaart, waar de
vliegtuigen ondanks alles gewoon vol mogen zijn.
Gerda Mulders,
Terneuzen

Compensatie
Meneer Wientjes, snurkend
VVD-lid (zijn eigen kwalificatie,
2010) adviseert om Zeeland op te
zadelen met verder imagoverlies.
Toeristen zitten niet te wachten
op een provincie met een supergevangenis plus expertisecentrum criminaliteit. Contraproductieve instituten in Zeeuws

perspectief. Wientjes is slim genoeg om het te snappen, maar
mag het kennelijk niet. Niks versterken van onze economie.
Waarom geen impuls in onderwijs op universitair niveau: de
toekomst voor steeds verder achterlopend Nederland. Een schandaal; lippendienst aan Rutte en
Visser. Zeeland afschepen met
niks. Schaamteloos, vind ik het.
Wientjes snurkt, en niet alleen
als VVD-lid. Hij heeft zich onvoldoende verdiept in de
Zeeuwse potentie en wat daar
NIET bij hoort, maar alleen in
het afkopen van een miskleun.
Leen Wille,
Oostburg

Demonstratie
Demonstreren is een goed recht
en in ons land is daar volop
ruimte voor. Helaas eindigen
sommige demonstraties in geweld en vernieling van andermans eigendommen. Dat demonstreren op grote schaal niet
kan in deze tijd mag voor iedereen duidelijk zijn. Het kan onnodige slachtoffers opleveren. Het
is verschrikkelijk wat er met George Floyd is gebeurd en de dader(s) dienen te worden berecht.
Als men zijn ‘stem’ wil laten horen, doe dat dan bijvoorbeeld
met 2 minuten stilte op de begrafenis van het slachtoffer. Dat zal
meer sympathie opleveren. Actiegroepen kunnen dat ook regelen zonder geweld. Dat maakt
meer indruk.
Thon Bastiaansen,
Terneuzen

Veiligheidsregio’s doen
oproep aan ministers
in België en Nederland
De maatregelen tegen corona beperkten niet alleen
de verspreiding van het
virus, ook de informatie over
de regels in beide landen
kwam de grens niet over.
Theo Giele
Middelburg

Nederland en België moeten
daarom de maatregelen tegen
verspreiding van het coronavirus meer op elkaar afstemmen.
En als de regels niet hetzelfde
kunnen zijn, moeten de landen
elkaar en hun burgers beter informeren. Die oproep doen de
voorzitters van de zuidelijke
veiligheidsregio’s aan de Belgische minister De Crem en zijn
Nederlandse collega Grapperhaus.
De brief is een oproep om het
bij een eventuele tweede coronagolf beter te doen, zegt Jan
Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland. De gebrekkige communicatie leidde
de afgelopen maanden tot
praktische problemen en misverstanden. Zo werden de Nederlandse grensregio’s eind
mei compleet verrast door een
besluit van de Belgische federale overheid de grens te openen voor familiebezoek en

winkelen in Nederland. ,,Ons
grensgebied was daardoor niet
voorbereid op het grote aantal
bezoekers. Situaties als deze
maakt het lastig om adequaat
op de veranderingen te anticiperen”, schrijft Lonink, mede
namens de voorzitters van de
regio’s Zuid-Limburg, Limburg-Noord, Brabant ZuidOost en Midden- en West-Brabant.

Bij tweede
coronagolf moeten
landen beter
communiceren
De voorzitters vinden dat het
voor de burgers duidelijk moet
zijn wat de maatregelen zijn in
hun buurland. Liever zien ze
helemaal geen verschil in aanpak, maar als dat niet altijd kan,
helpt het niet als misverstanden ontstaan. ,,Als onduidelijkheid voortduurt, voedt dat mogelijk onverschilligheid. Dat
kan uiteindelijk leiden tot het
slechter opvolgen van de adviezen en tot meer problemen om
de regels gezamenlijk te handhaven.”

