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Commentaar

Terneuzen

Sluit de rijen
rond De Bat
rovinciale Staten hebben gedeputeerde Jo-Annes de Bat
een avond lang doorgezaagd. Dat was nodig na verwikkelingen in de kwestie Zanddijk. In die discussie over een
betere bereikbaarheid van de Yersekse bedrijventerreinen lette
De Bat even niet goed op. Hij meldde netjes de betrokkenheid
van een neef, maar hij had niet in de gaten dat één van de mogelijke tracés ook gevolgen heeft voor de grond van een broer. Kan
gebeuren. Maar het leek op een mogelijke belangenverstrengeling. Dus moest de onderste steen boven.

P

op het belangrijkste politieke toneel in zeeland gaat het gelukkig niet vaak over integriteitskwesties. Want hoe je daar ook
over praat, het is bijna niet te voorkomen dat er een negatieve
indruk blijft hangen. Daarom is het bij een uitkomst als deze niets aan de hand - wenselijk dat alle partijen ruiterlijk beamen
dat er geen probleem is. Dus iedereen terug in zijn waarde en
over tot de orde van de dag. Forum voor Democratie en Partij
voor Zeeland blijken er niet toe in staat. Die zijn nog niet helemaal tevreden over de antwoorden op hun vragen. Dat is heel
jammer.

Jan Lonink sluit
drugspanden in
Terneuzen en Axel
In de gemeente Terneuzen zijn op last van burgemeester Jan Lonink
twee drugspanden gesloten, één in Axel en
één in Terneuzen.
Het gaat in beide gevallen om woningen. In Axel
betreft het een huis aan
de Weststraat waarin in
april een hennepkwekerij
met 611 planten is ontdekt. Dat pand moet drie
maanden dicht.
In Terneuzen gaat het om
een woning aan de Van
Cantfortstraat die zes
maanden gesloten moet
blijven. Er is eind mei 784
gram speed gevonden. In
de woning in Terneuzen
is eerder drugs aangetroffen.

dat de gedeputeerde het vuur na aan de schenen wordt gelegd, is prima. Hij heeft het verdiend. Maar na de uitgebreide en
geloofwaardige uiteenzettingen van De Bat en zijn medebestuurders moeten ook deze twee partijen blij zijn dat er niets mis
is in GS. Dan moet je zonder voorbehoud de rijen sluiten rond de
gedeputeerde met wie je even moeite hebt gehad.

Als alles in orde blijkt te zijn, laat
je iedereen in zijn waarde en
ga je over tot de orde van de dag

Online hulp maakt
mantelzorgers vitaler
Bellen, beeldbellen, hangouts,
chatten, video; net als iedereen
hebben ook dementerenden en
hun mantelzorgers tijdens de
coronacrisis hun toevlucht moeten nemen tot digitale instrumenten. en wat bleek? ze werden er allemaal beter van.

gers ontlast door online hulp.
De provincie investeert 20.000
euro in beide initiatieven. ,,Dit past
heel erg bij de zorg die je wilt verlenen aan mensen die ouder worden”, legt gedeputeerde Harry van
der Maas (SGP) uit. ,,De ideale ma-

nieuwdorp

Vrachtwagen en
twee auto’s botsen
Bij een botsing tussen
twee auto’s en een
vrachtwagen is gistermiddag bij Nieuwdorp
ﬂink wat schade ontstaan.
De aanrijding vond rond
15.45 uur plaats op de
Frankrijkweg tussen het
viaduct van de N254 en
restaurant Landlust.
Zowel de politie als de
brandweer en de ambulance werden ingezet.
Een persoon raakte licht
gewond, vervoer naar het
ziekenhuis bleek niet
nodig. De andere betrokkenen bleven ongedeerd.

ernst Jan rozendaal
Middelburg

Vandaar dat Stichting Zeeuwse
Zorgschakels het project Digivitaal
Zeeland heeft opgezet. Naar aanleiding van de ervaringen tijdens de
lockdown staat in het projectplan:
‘Deze inzet smaakt naar voortzetting.’ Op Walcheren begint een
proef, waarbij 50 cliënten van zorgverzekeraar CZ worden ondersteund met digitale hulpmiddelen.
In Zeeuws-Vlaanderen en de Oosterschelderegio worden mantelzor-

De coronatijd heeft
geleerd dat we
kunnen helpen met
digitale instrumenten
– Gedeputeerde Van der Maas

nier om langer thuis te wonen is als
je je naasten en dierbaren om je
heen hebt. De coronatijd heeft geleerd dat we dementerenden en
mantelzorgers kunnen helpen met
digitale instrumenten.”

ALMANAK
Tip? redactie@pzc.nl

Puberpraat
De vier Terneuzense tieners zagen elkaar maandenlang hoofdzakelijk via beeldschermpjes.
Dolblij waren ze dat ze weer
écht naar school mochten. Eindelijk weer lekker grappen en
grollen in de pauzes én eindelijk
weer ruimte om het ook eens
over serieuze dingen te hebben.

Zo ook vorige week. ,,Ik wil later
best kinderen’’, riep de eerste
dertienjarige. ,,Ik ook wel’’, zei
de tweede. ,,Ik wil er drie’’,
mengde de derde zich in het gesprek. De vierde was er nog niet
zo zeker van. ,,Er zal toch eerst
iemand moeten zijn die míj
heel graag wil.’’

SINTVIERING SChOlen mAken een

Middelburg

Waterschap werkt
mee aan proef
met bioplastic
waterschap Scheldestromen participeert in
het plan om in dordrecht een proeffabriek
te bouwen voor de productie van pHBV, een
volledig afbreekbaar en
duurzaam bioplastic.
pHBV wordt gemaakt
uit organische afvalstromen zoals zuiveringsslib, industrieel afvalwater en voedselresten.
Bij het project zijn vijf
waterschappen, kenniscentrum STowA, technologiebedrijf paques
en duurzaam afval- en
energiebedrijf HVC betrokken.

‘Piet als
figuur
verdwijnt
straks’
Zwarte Piet verdwijnt tijdens de
sintvieringen van zeker zestig
basisscholen op de Bevelanden en
Walcheren. Vier scholenkoepels –
Albero, Omnis, Archipel en Onze Wijs
- hebben besloten dat Sinterklaas dit
jaar alleen nog vergezeld wordt door
pieten met andere kleuren. De
scholen van Archipel en Albero
schaﬀen op termijn zelfs de hele
ﬁguur ‘piet’ af.

Complimenten en
Albero maakte maandag als eerste
grote Zeeuwse scholenkoepel bekend te stoppen met Zwarte Piet.
Het nieuws zorgde voor veel reacties.
,,Zoals verwacht zijn de reacties
heel wisselend”, zegt Albero-bestuurder Ad Vis. ,,Van complimenten als ‘wat goed dat jullie dit
doen’ en ‘een goed statement’ tot

ook heel negatief. Maar niet zo negatief als op internet. Kijk maar
naar de reacties op het PZC-artikel
op Facebook. Daar gaan de mensen, in de betrekkelijke anonimiteit, nog wat meer los.”
En inderdaad, op Facebook regent het vooral negatieve reacties.
De meesten vinden dat hen een
eeuwenoude traditie wordt afge-

