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NIEUWS VÒ EN DEU PEELANDERS

OE ZIT ’T NOE EIHELUK?

FRACTIE EN WETHOUDER

BOUWEN VOOR WIE?

De burgers van de gemeente Noord-Beveland hebben bij de raadsverkiezingen van 2018 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 in
het najaar 2020 een eerste nieuwsbrief te hebben opgesteld ligt nu hier nieuwsbrief 2 voor u. Met nieuws, feiten,
een interview en standpunten van onze politieke partij.

EINDELOOS GEDICHT
De Toren van Kortgene
Dit is de geschiedenis van onze stoere Toren
Die de strijd tegen het water nooit heeft verloren
In 1530 kwam de Sint-Felixvloed en zette heel
het eiland onder water
Tot overmaat van ramp kwam ook de
Allerheiligenvloed nog 2 jaar later
Alles leek verloren
Behalve onze Toren

Het was in 1674 een geschenk van Admiraal
Tromp aan Kortgene
Nadat hij deze klok op een Frans eiland had
buitgemaakt notabene!
In het jaar 1942 bleef Suzanne wederom niet
onberoerd
Toen ze door de Duitsers werd geconfisqueerd
en afgevoerd
Ze zou worden omgesmolten voor de wapenindustrie
Maar gelukkig voor ons allen kwam het zover nie

Na zo’n 150 jaar moederziel alleen in het water
te hebben gestaan
Bouwde men na de drooglegging er een
nieuw muurtje tegenaan
Daarom hebben de huidige muren van onze
Toren een dikte van een meter
Ze moeten vast hebben gedacht: dat is voor
de stevigheid alleen maar beter
De klok die boven hangt in onze Toren,
heet Suzanne, en laat zich dagelijks horen

Het schip waarop Suzanne werd vervoerd is
op het IJsselmeer vergaan
Suzanne lag op de bodem maar weer was het
nog niet met haar gedaan
Ze is na de Bevrijding terug gevonden in het
IJsselmeer
En terug gebracht naar haar plaatsje van weleer
Daar laat ze elke dag weer luidkeels van zich horen
Dat is dus de geschiedenis van onze stoere Toren!
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!
De Cursus Politiek Actief is uitgesteld naar september 2021!

Informatie volgt 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

Woonplaats: Geersdijk
Beroep: Onderzoeksmedewerker NIOZ

Woonplaats: Colijnsplaat
Beroep: Wethouder

Woonplaats: Wissenkerke
Beroep: Vestigingsmanager Kinderopvang

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
Lid klankbordgroep GR de Bevelanden

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

Ellen van der Klooster, raadslid

Annelies ’t Hoen-Verschuren,
steunfractie

Woonplaats: Kamperland
Beroep: Medewerker leerlingenloket
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FRACTIEVOORZITTER OP PAD
April 2021. Wat hebben we een heftig jaar achter de rug. Corona
heeft zoveel impact gehad en nog steeds bepaalt het ons leven
en heeft het zijn weerslag op onze hele gemeente.
De horeca, toeristische voorzieningen en scholen op ons eiland
sloten al tijdelijk hun deuren in het begin van 2020 en na een heel
goed zomerseizoen moest men eind 2020 weer de deuren sluiten.
Maar nu werden ook de niet-essentiële winkels/bedrijven gesloten. Tevens moesten de kappers stoppen met knippen en de
verenigingen mochten hun (oudere) leden niet meer laten sporten
of spelen.
In deze periode hebben wij, de fractie van NBB een belrondje
gedaan langs vele ondernemers. We hebben gehoord hoe alle
richtlijnen gehanteerd werden, welke steun uit welke hoek kwam
en hoe goed gehoor werd gegeven aan het motto: Koop Lokaal.
Je zult er maar voor staan dat je bedrijf niet open mag, je de
aardappels niet verkocht krijgt, je geen leden mag toelaten op het
sportveld of in de oefenruimte en je handen jeuken bij het zien
van al die Corona kapsels.
Maar ook het personeel in onze supermarkten moeten we niet
vergeten! Zij staan toch maar elke dag klaar, met mondkapje over
hun neus en mond en mensen wijzend op de richtlijnen.

De lockdown gaf mij de tijd om veel te genieten van het eiland.
Wandelend langs de inlagen, het Veerse Meer, op het strand of
een rondje door de vele polders. Daar sprak ik heel wat inwoners. Tijdens deze gesprekken hoorde ik wat er leeft bij een
ieder en kon ik zo onze kijk op bepaalde zaken uitleggen. Dat is
ook de kracht van onze partij. Dicht bij de mensen, een
luisterend oor en eerlijkheid.
Zo ook, tijdens een wandeling van Kortgene naar Geersdijk. Een
vrouw spreekt mij aan. ”U bent toch van die ene partij? Kunt u
eens uitleggen hoe het zit met het bouwen van de stal voor
varkens?” En hoe zit het met die watervillages bij de
Paardekreek?” Oja, en de kap van die populieren daar, waarom
gaat dat door?”
Ik leg uit hoe het zit met vergunningen, bestemmingsplannen,
projecten en we praten over waar de gemeente over gaat en
waar bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. We komen samen tot het
idee dat een persoonlijke benadering goed werkt en zo politiek
begrijpbaarder maakt voor de inwoners.
Een rondje over het eiland laat ook veel bouwactiviteiten zien;
Deltonapark, Stadspolder, Schotsman, Felixkade,
Campervelden, Rip etc. Heerlijk te zien dat ondanks de crisis,
dankzij de lage rente en inzet van middelen van de gemeente er
veel reuring is op ons eindeloos eiland.

Corona heeft zoveel impact gehad
en nog steeds bepaalt het ons leven
Wat ons opviel tijdens deze belronde was de positiviteit bij een
ieder. “Het is zwaar maar een ander heeft dat ook, of heeft het
nog zwaarder”. “Fijn dat onze inwoners ook aan ons denken, bij
afhaal en bestellingen”. “Het is maar tijdelijk”. “Ut kom oal hoed
eej”.
En inderdaad het komt vast wel goed voor de meeste mensen.
Gelukkig is er een pakket aan compensatieregelingen, al moet je
wel je weg daar in vinden. De mensen op ons eiland kennend,
zullen zij zorg blijven dragen voor het voortbestaan van de
middenstand.
Helaas zijn er ook bedrijven die het niet gered hebben door de
lockdown. Laten we hopen dat er voor hun ook weer licht gaat
schijnen in de toekomst.
Natuurlijk denken we ook aan de mensen die wel door moeten
gaan, het zorgpersoneel en het onderwijzend personeel. De een
aan het bed, de ander online en nu weer voor de klas. Corona
heeft een impact op een ieder en we hopen met iedereen dat we
straks een zorgeloze zomer tegemoet kunnen gaan!

De tweede kamer verkiezingen zijn inmiddels ook achter de rug.
VVD kwam weer als grootste partij naar voren. In tijden van
crisis blijkt dat mensen toch willen vasthouden aan het oude.
D66 was een grote winnaar. Mensen willen toch ook nieuw
leiderschap en hebben aandacht voor de klimaatcrisis. Iets wat
ook wij als NBB in maart 2018 hebben ingebracht.
Komend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. We willen
graag verder met het opgezette beleid. We hopen dat tijdens de
verkiezingen in 2022 de inwoners van Noord-Beveland ons weer
het vertrouwen geven om door te gaan. Want dat willen
we….doorgaan op de ingeslagen weg.
En dat kunnen we niet alleen. We hebben daarvoor de hele raad
en onze inwoners nodig. We doen het samen voor, een leefbare
gemeente. Deze creëer je met elkaar. Daarom hoop ik van harte
dat u ons weet te vinden.

We zijn op de goede weg, 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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WETHOUDER AAN HET WOORD

Een in vele opzichten memorabel jaar is voorbij.
Een woord van dank aan alle medewerkers in het gemeentehuis vind ik op zijn plaats. Iedereen heeft zijn of haar uiterste best gedaan
om onder lastige omstandigheden onze ambitieuze doelstellingen te halen.
Hoewel de wereld ogenschijnlijk vanaf maart 2020 stil viel, was dat in het gemeentehuis geenszins het geval. De afdeling Beheer en
Realisatie draaide, ondanks alle fysieke beperkingen, op volle toeren. Hoewel niet altijd direct zichtbaar werden vele projecten, hetzij
opgepakt, hetzij verder uitgewerkt. Het project Ringweg te Colijnsplaat werd succesvol afgerond, evenals de landbouwroute te
Kamperland. Daarnaast gaat de herinrichting van de Veerweg te Kamperland richting eindfase en wordt het bedrijventerrein RIP
bouwrijp gemaakt.
Ook werden grote projecten op het gebied van afvalinzameling gerealiseerd. Zo worden overal binnen de Gemeente ondergrondse
containers geplaatst en zijn alle minicontainers op het eiland vervangen. Een zeer lastige en arbeidsintensieve operatie.
Binnen het groenbeheer heeft biodiversiteit veel aandacht. De extra ingezaaide akkerranden op het eiland zijn, naast mooi om te zien,
ook zeer goed voor insecten en kleine broedvogels. Ook werden braakliggende stukken grond opnieuw ingezaaid met een voor bijen
zeer geschikt zaadmengsel en kregen alle scholen een bijenhotel met eigen tuin. Hier wil ik ook komend jaar vol aandacht aan blijven
geven.
Onze buitenruimte ziet er heel verzorgd uit. Daar mogen we trots op zijn. Ondanks alle beperkende coronamaatregelen hebben onze
buitendienstmedewerkers ervoor gezorgd, dat alles er prima bij ligt.
Op het gebied van duurzaamheid is er ook veel bereikt het afgelopen jaar. Er is een start gemaakt met de uitvoering van de Regionale
Energie Strategie. Zo zijn en worden alle gemeentelijke gebouwen totaal verduurzaamd en is er een ruime subsidieregeling duurzaam
bouwen. Immers…goed voorbeeld doet goed volgen.
Ook zijn inmiddels alle voorbereidingen getroffen voor de noodzakelijke en ingrijpende verbouwing van het gemeentehuis, waarbij
duurzaamheid direct wordt meegenomen. Zo wordt bijvoorbeeld de gehele voorgevel van binnenuit geïsoleerd.
Corona zorgde ervoor, dat het gemeentehuis aangepast moest worden. In snel tempo werden looproutes gemaakt en alle werkplekken
corona-proof ingericht. Speciale aandacht kreeg hierbij de dienstverleningsbalie, zodat zij onze burgers optimaal konden blijven
faciliteren.
Iets waar ik erg trots op ben, is de handreiking openbare ruimte. Deze handreiking biedt een kader voor de toekomst. Daaraan worden
alle komende projecten in de openbare ruimte getoetst op o.a. duurzaamheid, klimaatadaptatie, beheer openbaar groen en noem maar
op. Met deze integrale aanpak wordt zodoende niet alleen een borging voor de toekomst gerealiseerd, maar ook een zo goed mogelijk
antwoord gegeven op de uitdagingen, die ons allen te wachten staan, zoals wateroverlast en droogte.
Gedurende het voorjaar 2020 bereikten ons alarmerende signalen op het financiële vlak.
Hoewel de gemeente financieel gezond was, zou door de toegenomen tekorten op het sociaal domein en het voorgenomen besluit
vanuit de centrale overheid om de inkomsten uit het Gemeentefonds te herzien vanaf 2022, de gemeentebegroting vanaf 2021 onder
druk te komen staan. En wel zodanig, dat ingrijpende bezuinigingen op alle taakvelden noodzakelijk worden. Hierdoor dreigden een
aantal projecten stil te vallen of geschrapt te worden of op de lange baan te worden geschoven. In nauw overleg met het Management
Team en door goede samenwerking met de Gemeenteraad is er toch een meerjarig sluitende begroting tot stand gekomen. De
noodzakelijke bezuinigingen zijn evenwichtig verdeeld binnen de taakvelden van de gemeente, de eigen inwoners en toeristen. In juni
2021 zal een en ander nader uitgewerkt zijn middels een voorjaarsnota. Dit is nieuw. Bovendien kunnen we de noodzakelijke en
gewenste investeringen blijven doen.
Door corona hebben een aantal zaken vertraging opgelopen. Ik noem in dit verband bijvoorbeeld de uitwerking van de nieuwe
cultuurnota en de kerkenvisie. Het is de bedoeling deze zo snel mogelijk weer op te pakken in 2021 en die voor de zomer af te ronden.
Komend jaar staat er dus wederom veel op de rol. Ik ga graag de uitdaging aan om, samen met elkaar, alles te realiseren, wat ons in
2021 voor ogen staat.
Daarnaast hoop ik iedereen, zodra dat mogelijk is, weer fysiek te ontmoeten. Dat werkt toch beter dan vanaf een beeldscherm.

Pim Schenkelaars
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VANUIT PORTEFEUILLE WONEN EN VERVOER
Vanuit de provinciale staten van Zeeland hebben
wij de richtingennotitie Slimme Mobiliteit mogen
ontvangen. Dit is tevens door deskundigen
toegelicht in een video boodschap. Wij zullen voor u
wat punten op een rij zetten wat dit voor de
gemeente Noord-Beveland zou kunnen betekenen.
Slimme Mobiliteit wil in het kort zeggen: de huidige
vervoersmobiliteiten samenvoegen met innovatieve
technologische systemen en nieuwe mobiliteiten.
Dit zorgt voor meer flexibiliteit en betere service.
Vormen van Slimme Mobiliteit kunnen zijn:
elektrische deel auto’s, verbetering en uitbreiding
van het leenfietsen stelsel aansluitend op het
openbaar vervoer.
Maar denk ook aan technologie:contactloos betalen
in elk vervoersmiddel zonder OV chipkaart, Live
locatie van het door jou gekozen vervoersmiddel
(waar is jouw bus precies?).
Dit alles word gedaan om voor de gebruiker,
vervoerder en bestuurders een zo fijnmazig en
efficiënt mogelijk vervoer netwerk neer te leggen.
Dit kan de kosten drukken en moet ook minder
belastend worden voor het milieu.

Het project staat nog in de kinderschoenen en alles
dient zeer goed uitgezocht te worden. Gelukkig
worden de gemeenten bij elke stap meegenomen
en kunnen zij ook hun standpunten inbrengen.
NBB vindt dat Noord-Beveland voor elke doelgroep
makkelijk bereikbaar moet zijn met het openbaar
vervoer. Dit zorgt ervoor dat het eiland aantrekkelijk
blijft voor iedereen. Daarom pleiten wij ook voor de
mobiliteit strategie maar alleen als dit een positieve
verbetering is voor ons eiland. De huidige
voorzieningen wat betreft het openbaar vervoer
moeten zeker behouden blijven.

-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

BOUWEN,
VOOR TOERIST
OF INWONER?

Volop te lezen in de pers. “De
prijs voor huizen schieten omhoog.Te weinig huizen voor jongeren, starters en mensen met een
smallere beurs. Vergrijzing op het
platteland.” “Noord-Beveland gewild bij oudere huizenkopers.”
Dat baart ons zorgen. Natuurlijk
willen we onze jeugd behouden
op Noord-Beveland. Natuurlijk
willen we starters helpen met de
aankoop van hun eerste huis en
mensen met een smalle beurs in
een passend huis helpen. Er moet
ook gebouwd worden voor deze
groepen. Maar waar lopen we
als gemeente tegenaan?
Er is nauwelijks meer bouwgrond
te verkrijgen op Noord-Beveland.
De huizen die gebouwd worden
zijn geen huizen voor de genoemde doelgroepen. De gemeente
loopt aan tegen de bouwrechten
(wooncontingent) die door de
Provincie voor de Bevelanden zijn
vastgesteld. Het maximaal aantal
permanente woningen is bijna behaald op Noord-Beveland. Willen
we als raad bijvoorbeeld alle
appartementen permanent bestemmen dan worden we teruggefloten omdat deze van ons
wooncontingent af gaan.
Het college is druk in overleg met
de Provincie om ons wooncontingent te verhogen. Dat zou
fijn zijn want dan kan de gemeente verder. Er moeten huizen
komen voor iedere doelgroep.
Appartementen permanent bewonen, kan verlichting geven op
de huizenmarkt. De vaak wat
oudere huizen in de kernen
komen dan misschien vrij, doordat ouderen kunnen verhuizen
naar een appartement waar alles
gelijkvloers is.
NBB heeft met een motie gevraagd een onderzoek in te
stellen naar Tiny houses. Het
college is volop in overleg met
Beveland Wonen.

Het uitgangspunt is huurwoningen voor jongeren.
NBB heeft ook een voorstel gedaan om de starterslening te
verhogen van 175000 naar
200000 euro om de starter te
helpen een huis te verkrijgen
waar deze anders net naast grijpt.
Op dit moment zijn er gewoon
geen huizen te krijgen onder de
175000 euro. In maart hebben we
een presentatie gekregen van het
SVn (stimuleringsfonds volkshuisvesting) en is er afgesproken dat
we actie ondernemen om de
starterslening omhoog te trekken.
Naar aanleiding van een motie
(BEN) is gezamelijk besloten te
onderzoeken of permanent
wonen op een vakantiepark een
optie is om de druk op de woningmarkt te verlichten. Het is de
vraag of dit woningen gaat
opleveren voor de doelgroepen
waar wij ons zorgen over maken.
Want zullen de huidige, vaak
oudere, bewoners dan niet
gewoon hier permanent gaan
wonen? Zijn deze recreatieve
huizen geschikt voor permanent
gebruik? Willen jongeren wel
wonen in een vakantiepark?
Voor de zomer staat de nota
grondbeleid op de agenda en
zullen al bovenstaande punten
worden meegenomen. Er zullen
oplossingen gevonden moeten
worden voor de overspannen
huizenmarkt op ons eiland. Niet
meer bouwen voor de toerist
maar vooral bouwen voor
jongeren, gezinnen en starters.
NBB zou het leuk vinden om
eens te brainstormen met onze
jongere inwoners over dit en
andere onderwerpen en
daarom stellen we voor om
fysiek of online bij elkaar te
komen op maandag 1 juni om
20.00 uur. Waar en hoe lees je
via Facebook, onze website of
in het “gele krantje”.
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Vaak is niet duidelijk hoe een totale procedure loopt.
Wanneer heeft de burger inbreng, wat besluit de raad
en wat het College.
Voor elk dorp of buitengebied is een bestemmingsplan
opgesteld en vastgelegd. Een bestemmingsplan legt het
grondgebruik, maar ook bijvoorbeeld maximale hoogte,
breedte en functie van bouwwerken, van een bepaald
gebied vast. Dat wordt weergegeven met een plattegrond
en daarbij een legenda.
Een plan dat past binnen het bestemmingsplan kan
doorgaan. In zo’n geval wordt de omgevingsvergunning
verleend binnen 8 weken. Daarna volgt een bezwaartermijn
van 6 weken.
Een plan dat een kleine afwijking heeft van het
bestemmingsplan (deze mogelijkheid is opgenomen in het
bestemmingsplan) wordt via een binnenplanse afwijking
aangevraagd. Er wordt gevraagd naar een vrijstelling voor
het afwijken van het bestemmingsplan. Deze wordt 2 weken
ter inzage gelegd. Het college moet binnen 8 weken
beslissen en daarna volgt weer de bezwaartermijn van 6
weken.
Dan hebben we ook te maken met de kruimelgevallenregeling. Een kleine afwijking van het bestemmingsplan dat
niet geregeld is in de binnenplanse afwijkingen. Dit betreft
bijvoorbeeld een functiewijziging van een bestaand gebouw
binnen de bebouwde kom. Ook hier telt de termijn van 2
weken ter inzage, 8 weken tot beslissing en de
bezwaartermijn van 6 weken.

Vanuit portefeuille Rondom Kortgene
Appartementencomplex Beurtschipperstraat
Over smaak valt niet te twisten, zoveel mensen zoveel
meningen. Deze twee uitingen zijn zeker van toepassing op
de ontwikkelingsplannen aan de haven in Kortgene. Tot
1997 stond op deze grond een graansilo van Cebeco, een
landmark voor Kortgene en Noord Beveland. De plannen
voor ontwikkeling staan al langere tijd op de rol en gaan dan
nu ook daadwerkelijk opgepakt en uitgevoerd worden. Feit
is wel dat het een stuk braakliggende grond is waar veel
potentie in zit. Een ander feit is dat het vroeger een vuilstortplaats was.
De primaire plannen van de ontwikkelaar voor het
appartementencomplex gingen wat ons betreft teveel de
hoogte in. Ingediende zienswijzen van bewoners bevestigden onze mening. Wij zijn dan ook blij dat in de nieuwe
plannen de bovenste woonlaag eraf is gehaald, het resultaat
van een mooi staaltje burgerparticipatie.
Blijft nog over de grond. NBB ziet deze grond het liefst
volledig gesaneerd worden. Echter, dat is niet onze
bevoegdheid maar ligt bij Provinciale Staten. Uitvoerig
onderzoek moet uitwijzen wat de vereiste saneringsprocedure gaat worden. NBB heeft tijdens de raadsvergaderingen nadrukkelijk mede gedeeld dat permanente
bewoning onze voorkeur heeft. Dit zal de leefbaarheid van
de buurt zeker ten goede komen. In het voorgestelde
verkeersplan, want ook de infrastructuur heeft een
aanpassing nodig, kunnen wij ons qua verkeersveiligheid
vinden.
Op basis van de eerder genoemde argumenten heeft NBB
dan ook kunnen instemmen met het voorstel zoals het er nu
ligt.

Tijdens de 2 weken inzage kunnen burgers kennis nemen van
de aanvragen en eventueel een zienswijze indienen.
Dan een plan dat in sterke mate afwijkt van een geldig
bestemmingsplan. Een buitenplanse afwijking. Dan is een
ingrijpende planologische procedure nodig.
Er zal altijd eerst een presentatie gehouden worden in een
raadsvergadering. De raad zegt dan nog geen ja of nee.
Vervolgens wordt het plan in de raad behandeld; er wordt
gevraagd naar wensen en bedenkingen over het aangaan van
een eerste overeenkomst. Wordt bij meerderheid bepaald dat
deze getekend mag worden dan wordt de overeenkomst
getekend en start de procedure waarbij de gemeenteraad nog
steeds het laatste woord heeft.
Er zijn twee verschillende procedures mogelijk, namelijk een
bestemmingsplanprocedure of een “uitgebreide Waboprocedure”.
(Wabo staat voor wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Met een Wabo procedure wordt mogelijk gemaakt dat voor een
project dat bestaat uit verschillende activiteiten (bouw, aanleg,
oprichten, gebruik) met één omgevingsvergunning toestemming
kan worden verkregen voor realisatie).
In beide gevallen wordt het plan 6 weken ter inzage gelegd. Er
kunnen in de 6 weken tijd dat het plan ter inzage ligt zienswijzen
ingediend worden door ieder burger. Deze worden beantwoord
en kunnen vaak aanleiding zijn voor verandering van het plan.
Daarna behandelt de raad het plan en volgt stemming. Bij een
meerderheid van voorstemmers kan het plan doorgaan. Er kan
op dat moment beroep ingediend worden door degene die al
een zienswijze hebben ingediend. Ook als het plan zodanig
weer gewijzigd is kunnen andere belanghebbenden beroep
indienen. Er kan nu zelfs tot in de raad van State beroep
ingediend worden.
In het kader van Burgerparticipatie worden de bewoners en
dorpsraden al vroeg bij het proces betrokken. Er wordt een
informatieavond gehouden door de initiatiefnemer in
samenwerking met de gemeente en ook de dorpsraden krijgen
de presentatie gepresenteerd.
Op 1 januari 2022 wordt alles echter weer anders. Dan treedt de
Omgevingswet in werking.
Momenteel is de gemeente bezig met het opstellen van de
Omgevingsvisie waarbij inspraak van burgers, ondernemers en
organisaties een belangrijk onderdeel is.
(
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INTERVIEW MET ARIJ (ARIE) JONGEJAN UIT KAMPERLAND
Noot Redactie; Bij het brainstormen over een nieuwsbrief werd
het idee aangedragen om een Peelander te interviewen. Dit om
een beeld te geven hoe gedacht wordt in bepaalde sectoren. In
deze tweede nieuwsbrief hebben we gekozen voor een ouder
iemand werkzaam in de bouwwereld.

Zonnepanelen op het dak vindt Arie niet mooi en hij snapt
niet dat de huidige windmolens weer worden afgebroken.
Yvonne legt uit dat de 5 windmolens zijn verkocht en er nu 4
hogere en nieuwe worden gebouwd. Arie vind het niet mooi
maar snapt wel dat de energie ergens vandaan moet komen.

Arie woont sinds 1966 op Noord-Beveland en is altijd als
zelfstandig ondernemer werkzaam geweest in de bouw.
Inmiddels is hij 81 jaar en werkt nog steeds. Hij heeft het
eiland zien veranderen van een overwegend agrarisch eiland
in een gebied dat naast de landbouw een belangrijke
toeristisch recreatieve sector heeft. Hij is op het eiland gaan
wonen, nadat de Veerse Gatdam (1962) en de Zeelandbrug
(1965) waren voltooid. Zijn vader werkte aan de weg langs de
Goudplaat en ook Arie vond daar werk. Arie kwam van
Middelharnis. Arie heeft niet alleen op Noord-Beveland
gebouwd, maar nam ook projecten aan in Duitsland en zelfs in
Zuid-Afrika (huis van Alex de Zwart) bij het Krügerpark. Een
greep uit de projecten waaraan hij heeft gewerkt: De oude
Banjaard, Rancho Grande, huisjes op de Spuidijk, monument
op kruising Noordweg/Nieuwstraat. Uiteraard heeft hij de
huizen van de kinderen ver- en gebouwd.

Wat vind je van je eigen woonomgeving?
Het winkelcentrum van Kamperland is sterk verbeterd na de
verplaatsing van de C1000. Hij is tevreden met zijn huidige
seniorenwoning. Het valt hem wel op dat er veel jongeren in
deze panden zijn komen wonen. De betaalbaarheid speelt
waarschijnlijk een grote rol. Verder vindt hij het eiland qua
voorzieningen wel compleet.

Wat vind je de grootste verandering op het eiland sinds je
hier bent gaan wonen?
De dorpen zijn uitgebreid en het toerisme is enorm
toegenomen. Er is veel meer luxe. In de jaren zestig, zeventig
en tachtig ging iedereen op de fiets naar het strand.
Tegenwoordig gaan ook de inwoners met de auto. Het
toerisme op zich is een positieve ontwikkeling die voor veel
inwoners gunstig uitpakt. Veel inwoners leven ervan en
zonder die inkomstenbron is een gemeente arm. Het
uitgaansleven is wel veranderd. Tot in de jaren tachtig was
Kortgene in het weekend het uitgaanscentrum van Zeeland en
West-Brabant. Er waren 14 cafés. Van dat gebeuren is nu
weinig meer van over. Er staan nog steeds een aantal
voormalige horecapanden leeg aan de Hoofdstraat.
Wat vind je de grootste verandering in de gemeentelijke
politiek?
Arie is van mening dat er niet veel is veranderd. Wel is er op
het gebied van bouwvergunningen en regelgeving nogal wat
veranderd. Tot in de jaren negentig was een eenvoudige
werktekening voldoende om een vergunning te krijgen. Dat
kon desnoods na zevenen bij de burgemeester thuis. Iedereen
werkte en overdag was er geen tijd voor een bezoek aan het
gemeentehuis. Als je tegenwoordig wilt bouwen of verbouwen
moet er een milieueffectrapportage worden gemaakt en soms
moet ter compensatie op een ander eiland wat worden
afgebroken om het project te mogen doorzetten.
Tegenwoordig duurt het lang voordat een vergunning wordt
afgegeven. De dienstdoende ambtenaar speelt een eigen rol
bij de toewijzing van de vergunning is zijn mening.
Vind je dat de mensen zijn veranderd?
Arie vindt van niet. De mensen zijn behulpzaam. Hij heeft nog
nooit met iemand woorden gehad.
Vind je dat het landschap is veranderd?
Er zijn meer koeienboeren gekomen. Die komen vooral uit
West-Brabant en uit de Haarlemmermeer door de uitbreiding
van Schiphol.

Hoe ziet de toekomst van het eiland eruit?
Arie vindt dat de gemeente zelfstandig moet blijven. Goes is
naar verhouding arm en wil Noord-Beveland er natuurlijk wel
graag bij hebben. Dat brengt niets.
Doet de gemeente genoeg voor de bevolking?
Arie vindt van wel, zeker als het gaat om het wegonderhoud
in de dorpen. De strandopgang bij het Banjaardstrand is
mooi. De kap van de bomen aan de Prinsendijk is jammer,
maar is wel nodig.
Wat vindt Arie van de zaken die nu in het land spelen?
De coronamaatregelen zijn te ver doorgevoerd. Het is voor
een ondernemer ondoenlijk om van € 700,- te leven en de
zaak te handhaven. Hij kent wel mensen die aan Covid-19
zijn overleden. De verkiezingen volgt hij niet op de voet. Hij
vindt het wel onbegrijpelijk dat jonge mensen uiterst rechts
willen stemmen.
Op het einde van het interview vertelt Arie dat hij altijd naar
een warm land op vakantie ging. Hij wilde geen kou lijden.
Daarvan had hij altijd al genoeg te verduren in de bouw.
Een kwartier voor het ingaan van de avondklok moeten we
helaas het gesprek afbreken; jammer want er was nog
genoeg gespreksstof. Bij het weg gaan bekijken we even de
fotowand en zien zijn geboortekaartje. We zien daar echter
Arij staan en geen Arie! Arie vertelt dat hij een tweelingbroer
heeft en dat zijn vader zo zenuwachtig was bij het aangeven
van de tweeling dat hij Ari J zei in plaats van Ari Johannes.
Arie gaat nog even lekker
zitten en dan naar bed.
De volgende dag wordt hij
weer verwacht bij de bouw
van chalets en het aanleggen
van de riolering.
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WIST U DAT…
…. Vergeven vergunningen niet zomaar ingetrokken kunnen
worden

…. Er dan wel een goed uitgewerkt plan moest komen hoe de
zorg te verdelen

…. NBB tegen intensieve veeteelt is maar nieuwbouw van de
varkensstal aan de Stekeldijk niet tegen kon houden

…. Het uitgewerkte plan vervolgens werd afgeschoten door de
betrokken ministeries en jeugd autoriteit

…. Bestemmingsplannen het grondgebruik van een bepaald
gebied vastleggen (bijvoorbeeld max hoogte en breedte
gebouwen)

….De minister besloot dat er samenwerking gezocht moet
worden met Jeugdbescherming West.

…. Hier soms van afgeweken mag worden
…. Bij grote wijzigingen dit altijd via de gemeenteraad gaat
…. NBB het plan van een appartementengebouw bij Parc
Ganuenta te ingrijpend vond
…. NBB daarom tegen gestemd heeft
…. NBB van mening is dat elke inwoner de zorg moet krijgen die
hij/zij nodig heeft
…. NBB ook ziet dat de financiële middelen hiervoor op termijn
niet voldoende zijn
…. Er soms moeilijke keuzes gemaakt moeten gaan worden
omdat het Rijk te weinig geld geeft voor de zorgtaken die een
gemeente verplicht moet uitvoeren vanaf 2015
…. Dit nu het geval is bij jeugdorganisatie Intervence

…. De gemeenten echter geen extra geld krijgen voor deze
opdracht en staan voor een haast onmogelijke opgave
…. NBB deze ontwikkelingen nauw in de gaten houdt en ervoor
waakt dat het welzijn van de kinderen en hun gezin voorop blijft
staan
…. Betaald parkeren aan de Noordzee kust flink duurder is
geworden
…. Door compensatie van de kosten voor een jaarkaart (in de
vorm van GON bonnen) het parkeren nu voor onze inwoners
gratis is
…. De fietser ook niet te klagen heeft in het Banjaardgebied
want er zijn genoeg oplaadpunten en stallingsmogelijkheden
…. NBB niet kan wachten om u weer heweun te ontmoeten op
Noord-Beveland
…. NBB u weer graag spreekt tijdens evenementen, op de fiets,
langs het strand, in onze winkels of op een terras

…. De Zeeuwse gemeenten geen andere oplossing zagen dan
het opzeggen van het contract met Intervence na vele financiële
en organisatorische problemen
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