NOORD-BEVELAND BULLETIN
NIEUWS VÒ EN DEU PEELANDERS

OE ZIT ’T NOE EIHELUK?

FRACTIE EN WETHOUDER

INSPIRATIE EN INITIATIEF

De burgers van de gemeente Noord-Beveland hebben bij de laatste raadsverkiezingen NBB de kans
gegeven daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid. NBB zit met vier van de dertien
zetels in de raad en is daarmee de grootste fractie. Samen met CDA en SGP vormt NBB de coalitie die
Noord-Beveland bestuurt. Na ruim twee jaar meebesturen wil NBB een kijkje geven in de bestuurlijke
keuken van de gemeente.

EINDELOOS GEDICHT

Tussen Oosterschelde en Veerse Meer ligt,
een eiland met een Eindeloos uitzicht.
Velen hebben er nooit van gehoord.
Een eiland waar de rust nog nauwelijks is verstoord.
De plek waar Walcheren en Schouwen-Duiveland elkaar kussen,
met de verbindende Oosterscheldekering ertussen.
En onze stoere Zeelandbrug aan de andere kant,
is toch maar even de langste brug van Nederland.
Noord-Beveland, waar we elkaar de ruimte geven.
Waar we gemoedelijk zij aan zij genieten van het leven.
Waar we elkaar nog kennen van naam of gezicht,
ons mooie eiland, Eindeloos in elk opzicht!
Peter van Keulen 2020

GEZOCHT

Ben jij geïnteresseerd in de lokale politiek?
Heb jij het beste voor met ons Eindeloos Eiland?
Wil je graag jouw kennis, ervaring en zienswijze delen?
Voel jij je betrokken en wil je actief een bijdrage
leveren binnen een politieke partij?
Ben je geïnteresseerd in NBB?
Loop dan eens een fractie vergadering mee!
Binnenkort start er weer een cursus politiek actief! Interesse? Volg de berichtgeving op de Gemeentelijke website of Facebook pagina.
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WIE IS WIE EN WAT KUNNEN ZE VOOR U BETEKENEN?
Yvonne Maas, fractievoorzitter

Pim Schenkelaars, wethouder

Ellen van der Klooster, raadslid

Woonplaats: Geersdijk
Beroep: Onderzoeksmedewerker NIOZ
Kinderopvang

Woonplaats: Colijnsplaat
Beroep: Wethouder

Woonplaats: Wissenkerke
Beroep: Vestigingsmanager

Portefeuille:

Portefeuille:

Portefeuille:

Rondom plannen kernen
Grootschalige projecten
Omgevingsvisie
Burgerparticipatie
Landbouw, visserij, aquacuktuur
Cultuur

Financiën
Beheer gebouwen/buitenruimte
Verkeer en Vervoer
Onderwijs en Kinderopvang
Bestuurlijke Vernieuwing
Duurzaamheid en Innovatie
Burgerparticipatie en Dorpsraden
Cultuur, Archeologie en Monumenten
Aquacultuur, Water en NP Oosterschelde

Onderwijs
Jeugd en Zorg
Toerisme

Voorzitter Samenlevingsfonds
Lid Presidium

Eerste loco-Burgemeester

Begeleiding kinderburgemeester

Marcel Verwei, raadslid

Koen van der Klooster, raadslid

Woonplaats: Kortgene
Beroep: Sales Manager

Woonplaats: Wissenkerke
Beroep: Vessel coördinator

Portefeuille:

Portefeuille:

Financiën
Regionale Energie Strategie (RES)
Duurzaamheid
Haven Kats
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Bouwen en Wonen
Vervoer
Infrastructuur

Lid RES
Lid werkgroep Begroting

lid Openbaar Vervoer commissie

Annelies ’t Hoen-Verschuren,
steunfractie

Woonplaats: Kamperland
Beroep: Medewerker leerlingenloket
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FRACTIEVOORZITTER AAN HET WOORD
Maart 2018. Na een enthousiaste verkiezingscampagne kwam
NBB met 4 zetels in de 13-tallige raad van Noord-Beveland. Voor
het eerst in ons 20-jarig bestaan werden we een coalitiepartij en
mochten wij een wethouder leveren. Vanaf eind 2014 ben ik
fractievoorzitter, nadat ik het stokje had overgenomen van Arie
Kees Oudshoorn. Ik vind het heerlijk om deze partij vorm te geven
samen met onze (fractie)leden en wil graag nu en in de toekomst
het gezicht zijn en blijven van deze lokale partij.
Zomer 2020. Toch even anders; deel uitmaken van de coalitie of
oppositie. Als oppositie partij kun je je standpunten goed naar
voren brengen en de coalitie aanspreken op hun afspraken, beleid
etc. Als coalitie partij wordt je nu zelf beoordeeld op het gevoerde
beleid.
Men verwacht dat jouw partij: “Het voor het zeggen heeft” in het
gemeentehuis en dat er gelijk van alles gaat veranderen. Alles
wat in je verkiezingsprogramma staat gaat waarheid worden.
Maar zo werkt dat dus niet.

Wat is nu bereikt de afgelopen 2 ½ jaar?
Samen naar de toekomst was de titel van ons
verkiezingsprogramma. En we doen het ook echt samen. We
denken niet in coalitie en oppositie. Daarom hebben we in 2018
samen, met alle partijen, het Koersdocument opgesteld. In dit
document staat beschreven welke doelstellingen de raad wil
bereiken in deze periode tot de volgende landelijke
gemeenteraadsverkiezingen. Vervolgens is de Toekomstvisie
ontwikkeld van, voor en door de inwoners van Noord-Beveland.
Deze visie geeft ons de ambities waar we nu uitvoering aan
kunnen geven. De Toekomstvisie gaat verder uitgewerkt worden
in beleid op allerlei gebieden en is ook de onderlegger in de
wettelijk verplichte Omgevingsvisie voor de fysieke
leefomgeving. Lees meer over de toekomstvisie op de volgende
pagina.
In ons programma staat te lezen dat we gaan voor
gemeentepolitiek van en voor de burgers. De communicatie
tussen gemeente en burgers verloopt goed. Burgerparticipatie
staat hoog op de agenda. Er wordt bijvoorbeeld al meegepraat
over de directe leefomgeving middels informatie avonden.

Er zijn flinke stappen gezet,
‘samen naar beter’ met de raad,
het college maar voornamelijk met onze Burgers!
Je hebt als coalitiepartij immers te maken met het bestaande
beleid. Afspraken die in het verleden via een raadsmeerderheid
tot stand zijn gekomen, blijven bindend. Dat is soms moeilijk uit te
leggen. De vakantiehuizen bij de Roompot te Kamperland zijn
daarvan een voorbeeld. NBB zat net een maand in de coalitie en
is een tegenstander van nieuwe grootschalige vakantie parken.
Genoeg is genoeg, werd gezegd tijdens de verkiezingen. Toch
moet je dat park toestaan. Het is immers mogelijk gemaakt in een
bestemmingsplan dat in een eerdere zittingsperiode is
vastgesteld.

NBB staat een gezond financieel beleid voor.
De gemeente krijgt steeds meer taken toebedeeld door het Rijk
maar naar verhouding steeds minder geld. Het is aan de
gemeente om hierop te anticiperen en beleid te ontwikkelen. We
hebben een ruime reserve maar door o.a. bezuinigen van het
Rijk en de hoge kosten in het Sociaal domein, gaat het geld snel
op. We kunnen het maar één keer uitgeven.
We willen en moeten blijven investeren in de leefbaarheid van
onze kernen. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden.

Als coalitiepartij kun je wel makkelijker draaien aan het rad binnen
het gemeentehuis. Je zit vooraan bij het bepalen van het beleid,
doordat je een wethouder levert. Je kunt wat makkelijker sturen.
Maar toch; het laatste woord is altijd aan de raad!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ben van mening dat we in de afgelopen tijd goed bezig zijn geweest om een leefbare samenleving te creëren die klaar is voor de
toekomst. Inmiddels zijn veel beleidsnota’s te voorschijn gehaald om die weer tegen het licht van deze tijd te houden. Ze worden
herzien en vernieuwd. De zondagsopenstelling voor de winkels is gerealiseerd. Er is een plafond voor deeltijd wonen ingesteld.
De uitbouw van aquacultuur is goedgekeurd. Er worden nieuwe woonvormen onderzocht en nieuwe visies vastgesteld op het gebied
van duurzaamheid, klimaatbestendigheid en biodiversiteit. De 30 km met bloemen ingezaaide akkerranden zijn daarvan een voorbeeld.

Er zijn flinke stappen gezet maar het kan natuurlijk altijd nog beter.
Dat willen we samen bereiken, met de raad en het college maar vooral met U, onze inwoner.
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RUST, RUIMTE, INSPIRATIE, INITIATIEF
TOEKOMSTVISIE: VAN PAPIER NAAR UITVOERING

Bijna 400 inwoners van Noord-Beveland
hebben meegedacht over de toekomstige
inrichting van het eiland. Daarnaast
hebben de informanten van de gemeente
gesprekken gevoerd met de dorpsraden,
met passanten op straat en met de
schoolgaande jeugd.
Toekomstvisie Noord-Beveland 2030.
Aan deze visie wordt alles getoetst.
Immers deze visie is door u, als burger
gemaakt en is een schoolvoorbeeld van
burger-participatie. Het is een uitdaging
om deze toekomstvisie handen en voeten
te geven in de komende jaren.
Wat staat daar allemaal in en hoe hangt
dat allemaal samen met andere visies die
een gemeente moet opstellen? Dat is te
lezen in het vastgestelde
uitvoeringsprogramma.

Men wil naar een eiland van Inspiratie
en Initiatief, dus eigenlijk een gebied
dat mogelijkheden biedt aan
ondernemers van allerlei aard.
Rust en Ruimte vindt men eveneens
belangrijk. Zaken als Bewegen en
Sport, Erfgoed, Gezondheid en
Veiligheid worden ook genoemd.
De toekomstvisie telt 30 bladzijden.
Ieder huishouden heeft deze
ontvangen in september 2019. Deze
kan nog steeds digitaal bij de
gemeente worden opgevraagd.
www.noordbeveland.nl (onder bestuur
en organisatie)
De Toekomstvisie moet nu
ingevlochten worden in de
Omgevingsvisie die wettelijk verplicht
is.

Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie gaat alle bestuurlijke
zaken, regelingen en verordeningen van
de verschillende overheden op ons eiland
in één document samenbrengen en dat
kost tijd.
Fiets- en Bloemeneiland.
Noord-Beveland wil zich profileren als
Fiets en bloemen eiland.
Inmiddels is het fietspad tussen
Colijnsplaat en Kortgene gerealiseerd en
bij Kamperland wordt het nu onderzocht.
D.w.z. dat er nu kilometers vrijliggende
fietspaden zijn op Noord-Beveland.
heeft mede het initiatief
genomen voor het inzaaien van de
akkerranden en Stichting Akkerleven
heeft de opdracht gekregen van de
gemeente om dit project verder vorm te
geven.

FINANCIËN, EEN HEUSE UITDAGING!
Een andere grote uitdaging in de komende periode is het opstellen en sluitend maken van de gemeentelijke begroting. Ons
huishoudboekje als het ware. Niet alleen voor het komende jaar, maar vooral meerjarig. Dat is een verplichting. We zien een sterke
toename van de vaste kosten en een verminderende bron van inkomsten. Dat is zorgelijk. U kunt het vergelijken met de volgende
situatie:
Uw auto is aan vervanging toe en u moet een andere kopen. Maar op dat moment gaat uw wasmachine ook stuk en moet ook
vervangen worden. U zult dan toch moeten kiezen tussen de koop van een andere auto of een andere wasmachine.
Voor dit soort keuzes staat de gemeente nu. Het is wikken en wegen in alles. Samen met de gemeenteraad wordt op dit moment de
hele begroting op alle onderdelen tegen het licht gehouden. Hierbij is steeds de afweging: Wat moet gebeuren, moet gebeuren. Immers
de vaste lasten moeten betaald worden. Maar blijft er dan nog wat over om te doen, wat we willen? Moeten we bezuinigen? Moeten we
dingen uitstellen of schrappen? Allemaal vragen en afwegingen, die we gezamenlijk proberen te beantwoorden.
Vanuit portefeuile Wonen
De afgelopen 2 jaar waren qua woningbouw en huisvesting interessant voor Noord-Beveland.
De raad heeft op 25 April 2019 besloten de huivestingsverordening aan te passen zodat woningverkoop voor deeltijd wonen niet
meer mogelijk is. Dit is voornamelijk gedaan om gedeeltelijke leegstand in de kernen te voorkomen. Daardoor krijgen burgers die
een permanente betaalbare woning zoeken meer kans op de woningmarkt.
Tevens is besloten de starters lening altijd toe te kennen als voldaan wordt aan de gestelde criteria.
Er zijn afspraken gemaakt met Beveland Wonen over de verkoop van huurwoningen aan starters en mensen met een kleiner
budget. Wel heeft NBB als eis meegegeven dat het huur contingent op peil moet blijven op Noord-Beveland.
Op 24 Oktober 2019 is het NBB raadsvoorstel voor de bouw van Tiny Houses aangenomen en het college van B&W heeft
toegezegd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden. De resultaten van dit onderzoek worden binnenkort verwacht.
Wat kunt u van NBB de komende 2 jaar verwachten:
Terugkoppeling onderzoek Tiny Houses.
Kritisch kijken naar nieuwbouw projecten op Noord-Beveland.
Samen met Beveland Wonen zorgen voor goede en betaalbare huurwoningen op Noord-Beveland.
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HET KOMPAS VAN DE COALITIE
VERNIEUWING
De vernieuwing van de dorpen
is mede iets van de huidige coalitie maar is al
20 jaar aan de gang. De opbouw van de oude
kernen verandert niet. Voorstraatdorpen blijven
voorstraatdorpen. Het meeste gebeurt in de
grond, onder de weg en aan de weg. De
toegang tot de dorpen voor personenauto’s is
gereguleerd, zodat de overgang van 60 km
naar 30 km wordt afgedwongen.

Weegbruggen op de openbare weg zijn
opgedoekt. Spuitbedrijven gespecialiseerd in
gewasbescherming zijn verplaatst. De
vrijkomende grond wordt gesaneerd en krijgt
een nieuwe bestemming. Nieuwbouw en
vernieuwing van (sociale) woningbouw vindt
geregeld plaats.
De gemeente stelt eerst een bestemmingsplan
op of verleent goedkeuring. Hier geldt de wet
van de traagheid. Alles moet op papier. Dat
kost tijd en geld, van onze inwoners en daarom
moet ook iedere uitgegeven cent worden
verantwoord.

Inmiddels heeft elk dorp zijn eigen Rondom
plan. Wissenkerke en Kortgene zijn voltooid en
Kamperland en Colijnsplaat zijn nu volop bezig.
Geersdijk en Kats zijn de volgende kernen waar
mee begonnen wordt. De dorpsraden van beide
kernen zijn inmiddels op het gemeentehuis
geweest voor een eerste gesprek want ook
hierbij speelt burgerparticipatie een belangrijke
rol. Informeren en meebeslissen over de eigen
leefomgeving.

VAKANTIEPARKEN
“GENOEG IS GENOEG”
Buiten de dorpsgebieden, aan
onze kustlijn wordt veel
gebouwd. Vaak meer dan ons
lief is of toch net anders dan
in eerdere procedures is
vastgesteld. Met een aantal
zaken zijn we blij want
toerisme is één van onze
belangrijkste economische
pijlers. Maar we willen wel de
rust en ruimte koesteren.
Daar komt onze toerist
immers voor en dit is ook de
kracht van ons eiland en de
trots van onze bevolking.
Vakantieparken brengen ook
andere problemen met zich
mee. Is onze infrastructuur en
riolering bestand tegen zoveel
meer mensen? Iedere toerist
gaat drie tot vier keer per dag
naar het toilet en staat zeker
één keer per dag onder de
douche. Moeten we onze
burgers extra laten betalen
voor de meerkosten aan
riolering, spoel- en
drinkwater?
Of verhogen we de
toeristenbelasting zodat de
kosten beheersbaar blijven?
Of gaan we straks onze
vakantieparken verplichten
een extra steentje bij te
dragen aan de toekomstige
waterbehoefte?

-advertentieGEZOCHT:
Betrokken en actieve mensen
die lid willen worden van onze steunfractie!
Wil jij: je stem laten horen, je mening delen
en actief een bijdrage leveren binnen de
lokale partij, NBB?
Meld je aan op:
www.noordbevelandsbelang.nl

Allemaal zaken die een
politieke discussie losmaken
en waar we samen beleid
voor moeten maken.

Genoeg is genoeg
“de Groote Duynen” is een
voorbeeld van een plan dat in de
loop van de tijd flink is
aangepast. Dat plan dateert al
van 2011 en is qua omvang
behoorlijk afgeschaald.

Geen hotel, geen welness
resort, geen appartementencomplex met een bouwhoogte
tot 11 meter. Wel behoorlijk
grote, dure, gelijkvormige
laagbouwwoningen. Gelukkig is
de waterberging gebleven maar
van het mooie duinlandschap is
nog niet veel te zien.
NBB wil geen grootschalige
vakantieparken meer, niet meer
van hetzelfde. We koesteren de
kernwaarden van ons eiland;
rust, ruimte en weidsheid. Geen
tomeloze bouwdrift langs de
kwetsbare kustlijn van ons
eiland. We staan nog wel open
voor kleinschalige,
vernieuwende recreatieve
bouwprojecten, mits
landschappelijk inpasbaar!
Het moet een toevoeging zijn
aan het bestaande landschap en
de beleving daarvan.
NBB wil de diversiteit van ons
toeristisch produkt vergroten en
de toekomstbestendigheid van
deze belangrijke sector
versterken.
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Vaak wordt er gezegd “De gemeente doet niks” of “de
gemeente moet dit oplossen”. In veel gevallen kan de
gemeente ook dingen oplossen, maar niet altijd.
Simpelweg omdat zij er niet over gaat. Soms is het
Provinciaal beleid of beleid van het Waterschap en
Staatsbosbeheer.
Voorbeeld hiervan is het maaibeleid op en rond de
dijken en het onderhoud van de wegen op ons eiland.
Alles binnen de bebouwde kom is ter verantwoording
van de gemeente. Alles daarbuiten is ter
verantwoording van het Waterschap en/of Provincie.
En ook dan is er vaak nog overleg nodig met andere
organisaties. In het duingebied aan de kust is daar
Staatsbosbeheer maar ook Natuurmonumenten en de
Stichting Nationaal Park Oosterschelde beheren of
sturen aan. Daarom is er veelvuldig overleg met
betrokken partijen om zaken op elkaar af te stemmen.
De burger legt veel zaken over strijdig ruimtegebruik
op het bord van de gemeente. Dat is op het eiland de
enige bestuurlijke organisatie met een Open Loket.
Vaak kan de gemeente de andere organisaties alleen
maar aanspreken. De hand en macht om er iets aan
te doen heeft zij niet altijd.

Vanuit portefeuille Regionale Energie Strategie en
duurzaamheid
De RES is het gevolg van het klimaatakkoord van
Parijs uit 2015. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt
die de opwarming van de aarde moeten beperken. Als
gemeente Noord-Beveland zijn we onderdeel van de
RES en de Provincie heeft ons een aantal
doelstellingen opgelegd. De realisatie daarvan strekt
zich uit over een lange termijn.
De moderne windmolens dragen bij aan het behalen
van de doelstellingen. NBB is voor upgrading maar wil
geen toe-voeging. We zien gelukkig steeds meer
zonnepanelen op daken verschijnen. NBB is geen
voorstander van grote zonneparken, vooral niet op
goede landbouwgrond.
De gemeente heeft voor de burgers een
voorlichtingscentrum over duurzaam bouwen. Er is
informatie beschikbaar over de subsidies die de
gemeente kan verstrekken, om de burger te stimuleren
zelf actie te ondernemen. Alleen samen kunnen we de
doelstellingen behalen. Voor dit moment is het zaak
om de technologische ontwikkelingen op het gebied
van duurzaamheid aandachtig te volgen. Onderzoek
naar de toepassing van waterstof, meer efficiënte
windmolens, ultradunne zonnepanelen, betere
isolatiematerialen enz. volgen elkaar in een snel
tempo.
NBB wil ontwikkelingen toepasbaar maken voor de
burgers door middel van besluitvorming in de
gemeenteraad. Pijlers uit ons partijprogramma
“duurzaamheid” zien wij vertaald in de onlangs
gepresenteerde toekomstvisie.

Standpunten van NBB in de raad worden niet altijd
vertaald in beleid. NBB is nu wel de grootste partij maar
heeft niet de absolute meerderheid. Raadsbesluiten die in
het verleden in meerderheid werden genomen, moet het
college uitvoeren. Sommige zaken gaan toch door, ook al
was en is de NBB tegen. Dat de gemeente niet overal de
uitvoering van beleid bepaalt en er veel overleg nodig is
met waterschap en provincie, werd al uitgelegd.
In deze zittingsperiode (2018-2022) heeft de gemeente te
maken met drie zaken:
1: De Toekomstvisie opgesteld in samenspraak met de
bevolking van Noord-Beveland.
2: Het huishoudboekje met allerlei kortingen en
verplichtingen opgelegd door de overheid van ons land,
Den Haag dus.
3: De coronacrisis, een pandemie waar iedereen op de
planeet mee te maken heeft.
1: Aan de toekomstvisie wordt door de ambtenaren
handen en voeten gegeven in een advies. Vanaf de
uitgangssituatie anno nu naar 2030, de plussen en
minnen en de kosten. Dit advies gaat naar het College ter
bespreking. Vervolgens wordt het advies omgezet in een
raadsvoorstel. Dit voorstel wordt besproken in een
raadsvergadering. Als de Raad - de hoogste baas van de
gemeente - akkoord gaat, is het een raadsbesluit en kan
het voorstel uitgevoerd worden.
2: Ons huishoudboekje, de gemeentelijke begroting moet
verplicht meerjarig in orde zijn. Er is sterke toename van
de vaste kosten en een verminderende bron van
inkomsten. De kosten in het sociale domein lopen sterk
op. De inkomsten door kortingen op het gemeentefonds
lopen terug. Moeten we bezuinigen? Moeten we zaken
van de Toekomstvisie uitstellen of schrappen?
3: De pandemie maakt intussen het zicht op de lopende
en toekomstige zaken niet eenvoudiger of drukt die zelfs
weg.
De invloed op de uitgaven is voorlopig niet in te schatten.
Die uitgaven zullen zeker stijgen.
Blijf in de tussentijd gewoon uw vragen stellen en uitleg
vragen over wat dan ook. Of maak een afspraak. De deur
van NBB staat altijd voor u open!

Vanuit portefeuille Zorg
De zorg in Nederland is één van de beste ter wereld
maar baart ons zorgen. Door de vergrijzing en de
kortingen van het rijk wordt de zorg voor de
gemeente een hele grote opgave en een grote post
op de jaarlijkse begroting. Het wordt een hele
uitdaging om alles zo te organiseren dat de zorg
betaalbaar blijft èn onze inwoners de zorg krijgen die
ze nodig hebben. Er zullen keuzes gemaakt moeten
worden waarbij menselijkheid en menswaardigheid
voorop staan bij NBB.
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INTERVIEW MET MARIUS VAN OEVEREN UIT KORTGENE
Noot Redactie; Bij het brainstormen over deze nieuwsbrief werd
het idee aangedragen om een Peelander te interviewen. Dit om
een beeld te geven hoe gedacht wordt in bepaalde sectoren. In
deze eerste nieuwsbrief hebben we gekozen voor de akkerbouw.
Daags na de hittegolf van augustus hebben we onder een grote
boom een interview met Marius van Oeveren. Marius is
akkerbouwer, woont op de boerderij en werkt op het land dat al
enige generaties eigendom is van de familie. Hij is geboren in
1954. Oogt zeer fit en maakt een bijzonder pientere indruk. Het
bedrijfsoppervlak is 60 hectare akkerbouwgrond. Daarop was tot
nu toe een goed bestaan mogelijk. Hij heeft twee kinderen , een
dochter en een zoon. Beiden gaan voor een carrière buiten de
landbouw.
Wat vind je de grootste verandering op het eiland vanaf je
jeugd tot in 2020?
Voor de landbouw is dat de enorme afname in personeel. Vader
had nog 10 knechten in dienst. Door de mechanisatie is veel
handwerk verdwenen. Nu gaat alles veel makkelijker. Het
machinepark is ondergebracht in een maatschap met drie andere
boeren. Die hebben allen een bedrijf van vergelijkbare grootte.
De afname van de publieke ruimte om te vertoeven is enorm. De
opkomst van het toerisme zorgt ervoor dat de stranden vol zijn
en niet meer vrij toegankelijk door de overal aanwezige
parkeerheffing. Daarnaast zijn de stranden vervuild door de
wegwerpcultuur die bij grote groepen van de bevolking bestaat.
De aandrijvende kracht is de sterke bevolkingsgroei. Daardoor
verkwanselt Nederland natuur en vergooit Zeeland haar
natuurlijke rijkdom
De economische vooruitzichten voor de akkerbouwer zijn in de
loop der tijd steeds slechter geworden. Na W.O. II waren de
prijzen hoog. Voedselschaarste en hongersnood mochten nooit
meer terugkeren.
Tegenwoordig zijn de prijzen voor de boer laag. Daar merkt de
consument weinig van. De prijs van een kilo product is in de
detailhandel 10 keer hoger, dan wat de boer ervoor krijgt. De
lage financiële opbrengst maakt nevenverdiensten soms
noodzakelijk en het boerenbedrijf is daaraan wel eens
ondergeschikt.
De taal is veranderd. Dialect verdwijnt steeds meer en het
verschil tussen lokale dialecten wordt kleiner.
De weidsheid in de leefomgeving wordt steeds kleiner door de
uitbreiding van de dorpen met nieuwbouwwijken.

Wat vind je de belangrijkste rol van de gemeentelijke politiek
en hoe ervaar je dat.
De politiek moet in ieder geval letten op de leefbaarheid van het
eiland. Stoppen met het mogelijk maken dat minicampings en
vakantieparken verder worden ontwikkeld. De aantasting van het
landschap komt voort uit de behoefte aan meer inkomen. Dat
verwerf je door het houden van dieren en de opzet van een
minicamping. Dat leidt weer tot meer toerisme en de al eerde
genoemde aantasting van de publieke ruimte.
Marius volgt vooral de landelijke politiek in verband met de lage
prijzen, die weer een gevolg zijn van de uitwerking van de
landelijke en Europese landbouwpolitiek. Marius is tegen
dieronvriendelijke veehouderij.

De noodzaak van de verkleining van de veestapel is duidelijk.
Maar dat de landelijke politiek de berekende vrijkomende
milieuruimte opeist voor wegenaanleg en huizenbouw is voor
hem onlogisch. De bevolking groeit verder en de ongelijkheid
neemt toe.
Welke rol speelt de gemeente bij het zoetwaterbeleid en
hoe zie je dat als akkerbouwer?
De rol van de gemeente is ondergeschikt aan die van de
provincie. Het zoveel mogelijk vasthouden van water is in orde.
Het waterschap moet in tijden van neerslagoverschot zo min
mogelijk malen en afwateren op de Scheldestromen. Dat
compenseert het gebrek aan water in droge tijden en maakt
kunstmatige beregening overbodig. Marius legt uit: Het effect
van kunstmatige beregening is twijfelachtig. De toepassing in
een vroeg stadium van de teelt is het zelfs ongewenst. Het
gewas wordt lui. De ontwikkeling van de wortel stagneert. De
boer moet dan blijven beregenen. In de natuurlijke situatie is er
altijd onregelmatigheid in de neerslag. Maar meestal is er
voldoende grondwater voor het gewas. Beregening leidt tot
extreme verlaging van het grondwaterpeil. De teelt ontwikkelt
zich niet op natuurlijke wijze en de kosten nemen onevenredig
toe. Als iedere boer het gaat doen zullen er waarschijnlijk geen
misoogsten zijn. De prijs die de boer voor zijn producten krijgt
zal echter zeer matig zijn. Er wordt net teveel geproduceerd.
Beregenen leidt tot flink meer werk en flink hogere kosten,
terwijl al deze inspanningen niet beloond zullen worden. Wat
nodig is, is dat boeren een goede, eerlijke prijs voor hun
producten krijgen.
Marius teelt tarwe, suikerbieten, consumptieaardappelen uien
en blauw maanzaad. Deze zorgen voor het inkomen. Inzaai van
bloemen in akkerranden levert ook nog wat op.
In ieder geval meer dan tarwe.

Wil jij zelf nog iets aan de orde stellen en hoe zie je de
toekomst van het bedrijf
Marius denkt dat hij best nog een aantal jaren zijn bedrijf kan
voeren. Hij doet vrijwel alles zelf. Het machinepark is
ondergebracht in de maatschap met drie andere boeren. De
gewasbescherming wordt gedaan door een gespecialiseerd
loonspuitbedrijf.
Hij vindt dat het merendeel van de problemen op vrijwel alle
schaalniveaus voortkomen uit de groei van de bevolking.
Daardoor neemt het energieverbruik toe en stapelen de
milieuproblemen zich op.
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WIST U DAT…
…. u als inwoner heeft meebeslist over de toekomst van
Noord-Beveland door het vaststellen van de Toekomstvisie.

…. gemeenten voor een groot deel van hun inkomsten
afhankelijk zijn van het gemeentefonds.

…. deze visie leidend is voor het totale gemeentelijke beleid voor
nu en in de toekomst, ook voor andere partijen.

…. het gemeentefonds een algemene uitkering is van het Rijk
aan alle gemeentes

…. de Raad het hoogste orgaan is binnen de gemeente en zij
bepalen wat er wel en niet gebeurt op ons eiland.

…. dit om ongeveer € 1500,- per inwoner gaat.

.... de Wethouders slechts uitvoeren wat de raadsleden
besluiten, wijzigingsbevoegdheden uitgezonderd mits goed
onderbouwd.
…. Noord-Bevelands Belang opgericht is na een fusie van
gemeentebelangen Noord-Beveland en Kiesvereniging NoordBeveland op 18 augustus 1997.
…. NBB dus al 23 jaar meedraait in de gemeente politiek op ons
Eindeloos Eiland.
…. NBB na 20 jaar oppositie voeren sinds 2018 een coalitie
partij is.
…. NBB graag de kans krijgt de nu ingezette koers verder te
ontwikkelen, ook na de verkiezingen van 2022.
…. wie zaait wil immers oogsten.

…. dit bedrag niet vast ligt, maar mee golft met de uitgaven van
de ministeries.
…. als het Rijk bezuinigt, de uitkering via het gemeentefonds
ook naar beneden gaat.
…. er oplopende kosten in het sociaal domein zijn doordat
vanaf 2015 een groot aantal taken, die voorheen landelijk
werden geregeld, op het bord van de gemeente zijn gelegd.
…. de gemeente daardoor nieuwe taken en
verantwoordelijkheden heeft voor doelgroepen waar zij
voorheen minder mee te maken had.
…. de Jeugdwet alle jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering bij gemeenten neerlegt, zo ook de wet
maatschappelijke ondersteuning (WMO)
…. de Participatiewet iedereen opvangt met een
arbeidsbeperking.

…. dit bulletin een vervolg krijgt om u te blijven informeren.
…. het Samenlevingsfonds gebruikt kan worden voor
initiatieven vanuit de bevolking.
…. dit een schoolvoorbeeld van Burgerparticipatie is.
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