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Dit lijkt een makkelijke vraag... is het ook. Het antwoord in 

dossier Zanddijk...GELD! Nu investeren in veiligheid en 

toekomst? Nee, voor de Zanddijk wordt gewerkt volgens het 

12 ambachten en 13 ongelukken principe. Dit klinkt in de 

praktijk als volgt: "wij denken dat het wel mee zal vallen, 2
trekkers en een fiets komt niet zo vaak voor, 1 tunnel weg
en 1 erbij is een toevoeging, het model zegt dat het kan,

tot 2040 past het, we maken er het beste van,de
politiek heeft beslist, misschien moeten we hier
nog eens naar kijken, misschien heeft u gelijk
maar het is niet anders....
Keiharde en ongefundeerde bezuinigingen is wat
de klok slaat en dit alles gaat ten koste van
veiligheid en toekomst!

Veiligheid of geld?

Meer dan een jaar heeft het geduurd, maar het resultaat 

mag er zijn. Het aangepaste ontwerp en uiteraard het 

bijbehorende kostenplaatje hebben als een bevalling 

met stuitligging het levenslicht gezien. Waarom heeft 

het zo lang geduurt? Goede vraag.... we nemen u mee:

 Schoolgaande fietsers uit Yerseke richting

Krabbendijke moeten al het vrachtverkeer

kruisen op industrieterrein Olzendelpolder;
 Er komt geen vrijliggend fietspad meer bij de

Olzendedijk

 De fietstunnel bij rotonde Molendijk - Zanddijk

is vervallen en vervangen door een fietstunnel

bij de Grintweg waardoor de fietsroute zeer

onlogisch en omslachtig wordt;

Waarheen leidt de weg....
Er was eens een tijd waarin overheden, burgers, bedrijfsleven en weggebruikers hand in hand gingen. Deze tijd lijkt in dossier 

Zanddijk ver vervlogen.... jammer! Waar ooit door alle partijen druk overlegd gevoerd werd om te komen tot

een toekomstbestendige en gedragen totaaloplossing voor goede en veilige ontsluiting van Yerseke, is het tij gekeerd en stevenen we 

af  op een compleet fiasco en een deceptie voor iedereen! Een klankbordgroep die zogenaamd betrokken werd, zelfs democratisch 

een keuze kenbaar mocht maken in partycentrum De Lepel in Yerseke is uiteindelijk met een kluitje het riet in gestuurd door de 

provincie, de gemeente en het waterschap. De stemmen van toen worden allang niet meer gehoord en democratie en 

burgerparticipatie zijn van het toneel verdwenen....jammer!

 Al het fietsverkeer wordt 100% gemengd met
landbouw en bestemmings(vracht)verkeer;

 De rotonde Nishoek is 'opeens' toch groot
genoeg en hoeft niet aangepast te worden;

 De drukbezochte carpoolplaats vervalt en er is
geen plek voor een nieuwe;

 Van snelle uitvoering is geen sprake meer;
 Fietsers vanuit Yerseke richting Kaasgat,

Kruiningen en Station moeten al het verkeer op

de Molendijk gelijkvloers kruisen.

Het behoeft geen nadere uitleg dat deze platvloerse 

bezuinigingsronde zal leiden tot gevaarlijke 

verkeerssituaties, waarbij vooral de kwetsbare 

doelgroep aan het kortste eind zal trekken... resultaat? 

Toename ongevallen met mogelijk dodelijke afloop!
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Feitelijk bleef één variant over, omdat de provincie eerder had laten weten een verbreding van de Zanddijk niet te zien zitten. PZC 6-12-2019
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SNAPT U HET NOG??



COLOFON
De nieuwsbrief over dossier Zanddijk verschijnt als er ECHT nieuws is.

Weet u dat.....
Prorail waarschijnlijk niet zal meebetalen en dit niet meer gezien mag worden als een zogenaamd voordeel van Roze 
Zwart t.o.v. een poldertracé?
In Reimerswaal een meerderheid van de partijen voor tracé Rood zijn, enkel Leefbaar Reimerswaal en SGP nog 
twijfelen?
Rijkswaterstaat ca. 5 miljoen bijdraagt en voor dit bedrag ook op- en afritten aangelegd kunnen worden? Fietsers 
rondom Goes en Noord-Beveland belangrijker zijn dan in de gemeente Reimerswaal?
De huidige Zanddijk voor een groot deel afgegraven moet worden om de verbreding te maken?
Tijdens de bouw een groot deel van het verkeer over een veel te smal parallelweggetje moet gaan rijden? De 
veiligheid van fietsers niet de hoogste prioriteit heeft?
Er geen contact is tussen de provincie en de fietsersbond?
De rotonde Nishoek slechts 13 jaar geschikt is nadat het project is afgerond?
De provincie op geen enkele wijze onderzocht heeft of Roze Zwart draagvlak heeft in de omgeving?
Er allerlei 'neven-projecten' uitgevoerd worden die niet worden meegeteld in het financiële plaatje?
Gedeputeerde Van der Maas zelf ook zegt dat een poldertracé de beste optie is?
Een trekker 3 meter is en 2 x 3 meter = 6 meter en de parallelwegen slechts 5,5 meter worden?
Het waarschijnlijk slechts prestige is vanuit de provincie om vast te houden aan Roze Zwart?
De raad van Reimerswaal in 2020 min of meer gedwongen is een keuze te maken achter gesloten deuren? Diezelfde 
raad niet weet waar ze uiteindelijk voor gekozen hebben anno november 2021?
Het Waterschap eist dat er nog maximaal 4.000 auto's over de Molendijk mogen rijden, terwijl dit er straks gewoon 
nog 6.000 tot 8.000 zijn? En dan...?
Er uit een rapport van 2019 blijkt dat de Zanddijk/Molendijk verhoogd moet worden om de waterveiligheid te 
garanderen en dat anno 2021 'opeens' niet meer nodig blijkt? (zie onder)
Tracé Rood in alle onderzoeksrapporten altijd als beste optie uit de bus is gekomen?
Dat provincie heeft gezegd als roze zwart toch niet door gaat en de mensen zijn verdreven: "Dan zetten we de
woningen toch weer te koop"
Alle hoofdleidingen van water, gas en elektriciteit ook aan de kant die verbreed wordt liggen?
De aanleg van de rotonde bij de Aldi in Kruiningen al bedoeld is voor de aanleg van tracé Rood?

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!
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