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Dotan op het Kleine Abdijplein:
exclusiever kan bijna niet
FOTO TIM VAN KLEUNEN

MIDDELBURG Geen grote concerten dit jaar op het Abdijplein tijdens het Zeeland Nazomerfestival. Wel biedt het alternatieve, coronabestendige programma
intieme concerten op een binnenplein van het complex, het Kleine Abdijplein genoemd. Niet de minste artiesten treden er deze week twee keer op één avond op.
Exclusiever kan bijna niet, want per concert is er plaats voor slechts vijftig bezoekers, zittend op veilige afstand van elkaar.

Dotan, terug na een roerige periode, opende gisteravond de reeks concerten. Hij
speelde solo, wat hij normaal niet doet. ,,Ik heb voor het laatst in februari opgetreden”, zei hij. ,,Ik heb nog nooit zo uitgekeken naar een show.”
De komende dagen treden ook Joe Buck, Leoni Jansen & Carel Kraayenhof, Lavinia Meijer en Danny Vera op. Alle avonden zijn al geruime tijd uitverkocht.
Lees de recensie van het optreden van Dotan op pzc.nl. FOTO TIM VAN KLEUNEN

‘Geef geen 58 miljoen uit aan een weg die niemand wil’

Bewoners en bedrijven:
Stel aanpak Zanddijk uit
Geef geen 58 miljoen euro uit
aan een weg die niemand wil.
Zet de aanpak van de Zanddijk
tussen de A58 en Yerseke in de
ijskast en ga met alle partijen
overleggen hoe je komt tot een
tracé dat wél voldoende draagvlak heeft. Daarvoor gaan bewoners en ondernemers vrijdag
pleiten in Provinciale Staten.
Ernst Jan Rozendaal
Yerseke

De Zanddijk staat bovenaan het
lijstje van wegen die de provincie
wil aanpakken. Er wordt al jaren gesteggeld over manieren om de veiligheid en de bereikbaarheid te verbeteren. Daarbij is gekeken naar
verschillende varianten. Twee poldertracés, waarvoor een nieuwe afslag van de A58 zou moeten worden
aangelegd, vielen af omdat Den
Haag daaraan niet wil meebetalen,

en een aftakking van de Zanddijk
langs de buurtschap Kaasgat stuitte
op te veel weerstand in de omgeving. Dus gaan provincie en gemeente nu voor verbreding van de
Zanddijk en een veel grotere rotonde direct naast de A58.
,,Niemand wil dat’’, zegt Ton Verbree, de oud-burgemeester die adviseur is voor de Ondernemersvereniging Reimerswaal (OVR),
Zanddijkbewoners en de Dorpsraad Kruiningen. Vrijdag vergaderen Provinciale Staten over de
Zanddijk. Als inspreker gaat Ver-

Liever uitstel dan een
slechte oplossing
–Ton Verbree, adviseur voor
Ondernemersvereniging,
Zanddijkbewoners en
Dorpsraad

bree dan voorstellen om voorlopig
alleen de ontsluiting van het bedrijventerrein Olzendepolder te regelen. Dat kan door de gelijknamige
weg, de 1e Tholseindeweg en een
stukje Olzendedijk toegankelijk te
maken voor vrachtwagens. Zwaar
verkeer ontwijkt op die manier het
gevaarlijkste deel van de route - de
bochtige Molendijk.
Met deze ingreep ontstaat tijd om
na te denken over een definitieve
oplossing voor de Zanddijk, een van
de dure poldertracés. Verbree realiseert zich dat het hele project dan
op de lange baan kan worden geschoven. De provincie wil ook
graag de Deltaweg tussen Goes en
de Zeelandbrug aanpakken. Als die
voorrang krijgt, gaat het geld voor
wegen eerst daar naartoe. ,,Liever
uitstel dan een slechte oplossing”,
reageert Verbree. ,,Mijn voorstel is:
staakt het wild geraas, los het nijpendste probleem op en ga weer
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met zijn allen om tafel zitten om te
zien hoe je de meest duurzame oplossing voor elkaar krijgt.”
Verbree spreekt vrijdag in, maar
in aanloop naar het debat heeft de
OVR met vrijwel alle Statenfracties
al over dit idee gesproken.

Knelpunten
Gedeputeerde Harry van der Maas
(SGP, infrastructuur en mobiliteit)
reageert terughoudend. ,,Ik wil niet
vooruitlopen op de vergadering van
vrijdag.” Volgens hem ligt er een
goed voorstel waarmee alle knelpunten ‘voor nu en in de toekomst’
worden aangepakt. Op de inloopavonden die in Yerseke zijn gehouden, heeft hij niet de indruk gekregen dat niemand de verbreding van
de Zanddijk ziet zitten.
Wethouder Maarten Both (SGP,
verkeer) kent het alternatieve plan
van Verbree niet. Hij is niet voor
een tijdelijke oplossing.
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