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Geachte inwoners van Noord-Beveland, 

Met deze nieuwsbrief willen we met regelmaat een kijkje geven in onze activiteiten die we 

als CDA fractie doen om ons eindeloze eiland Noord-Beveland zo leefbaar mogelijk te 

houden voor iedereen, zodat iedereen mee kan doen. 

Na de voor ons teleurstellende verkiezingsuitslag van 16 maart, zijn we met 1 zetel terecht 

gekomen in de oppositie. Dat is natuurlijk een andere rol, maar nog steeds hebben we 

hetzelfde doel. 

Als éénmans-fractie sta ik er gelukkig niet alleen voor en heb ik de ondersteuning van 4 vaste 

fractie volgers en een adviseur waar we regelmatig overleg mee hebben.  

1. Johan Sandee, Kamperland (fractievoorzitter, raadslid) 

2. Maarten van Lobberegt, Wissenkerke (fractievolger) 

3. Patrick Bakker, Kamperland (fractievolger) 

4. Fleur Hoekman-Peters, Kortgene (fractievolger) 

5. Caroline Filius, Kamperland (fractievolger) 

6. Koos Meulenberg, Wissenkerke (Voorzitter CDA Noord-Beveland, adviseur fractie) 

In april en mei hebben we al best een aantal keren het woord mogen voeren met resultaat 

waaronder: 

- Een betere bescherming en voorlichting van de broedende Bontbek Plevier langs de 

Oosterschelde in samenwerking met PvdA/GroenLinks. 

- Zonnepanelen boven de zagerkwekerij van Delta Farms, naast betere 

leefomstandigheden voor de zagers levert dit ook veel groene stroom op en kan 

regenwater worden opgevangen voor de naastgelegen boeren. Voor de inwoners van 

Noord-Beveland wordt er een fonds gecreëerd van 1,4 miljoen waar de eigen 

woningen mee verduurzaamd kunnen worden. Als CDA staan we erg positief tegen 

deze ontwikkeling. 

 



- We hebben onze zorgen uitgesproken over de toekomst van onze Zeeuwse 

Muziekschool. De cijfers zijn mede door corona niet rooskleurig en noodzaakt de 

Muziekschool onder meer om het lesgeld te verhogen. Dit vinden we een zorgelijke 

situatie, want het muziekonderwijs moet voor iedereen bereikbaar blijven. We willen 

inzetten op meer communicatie om ook minder draagkrachtigen te ondersteunen bij 

het betalen van lesgeld en een signaal afgeven aan het bestuur van de Muziekschool 

om goed te kijken naar de eigen organisatie. 

- Op Noord-Beveland hebben we nog best wat asbest daken, dit kan na verloop van 

tijd schade opleveren voor de volksgezondheid. Omdat afgelopen vier jaar pas 3 

aanvragen zijn ingediend bij de gemeente, hebben we afgelopen jaar gevraagd deze 

regeling tegen het licht te houden. Het resultaat is dat de regeling eenvoudiger 

wordt, er komt flink meer budget om de subsidiebedragen op te schroeven en ook de 

communicatie wordt sterk verbeterd. Als CDA zijn we hier erg blij mee en hopen we 

dat we een snellere sanering van de asbest daken kunnen zien. 

 

Als CDA fractie zijn we niet alleen aan het vergaderen, maar kijken ook graag rond op ons 

eiland om de zorgen en bedrijvigheid met eigen ogen te bekijken. Wilt u ons uw bedrijf of uw 

zorgen laten zien ter plaatse, neem dan gerust contact met ons op. We komen graag bij u 

langs. Wilt u zelf een fractievergadering bijwonen of heeft u een mededeling, dan bent u ook 

van harte welkom. 

 

Wilt u ons steunen? Word dan lid! 

 
Johan Sandee 
CDA Noord-Beveland 
06-81929073 
johansandee@gmail.com 


