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Foto: Ophoging Banjaardstrand in volle gang

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.
Er is na onze vorige nieuwsbrief weer het nodige gepasseerd in onze prachtige gemeente
wat zeker de moeite waard is om nog even bij stil te staan. Zo is nog ruim voor het
hoogseizoen door Rijkswaterstaat ons Banjaardstrand opgehoogd, zodat we er hopelijk
weer een paar jaar tegenaan kunnen.
Vanuit Bootcamperland is een inventarisatie geweest om een buitengym/sport gelegenheid
op te zetten. Als CDA ondersteunen we dit van harte en zoeken we samen mee naar een
geschikte plek om dit te realiseren.
Er zijn diverse bijeenkomsten geweest over de Multi Functionele Accommodatie in
Wissenkerke met direct omwonenden en andere belangstellenden. De direct omwonenden
zien het liefst geen massale bebouwing, wat te begrijpen is. Maar om een oplossing te
bieden voor muziekvereniging Apollo, die nu geen geschikte oefenruimte hebben, en om
extra woonruimte te creëren, denken we met deze MFA een prima oplossing te bieden.
Doordat er minder functies komen in de MFA, is ook de bebouwing minder massaal en blijft
er ook meer ruimte voor openbaar groen.
Er is ook een inloopavond geweest voor de huisvesting van arbeidsmigranten op het Rip in
Kamperland. Als CDA zien we dat we zonder de extra handen het werk in het drukke
zomerseizoen niet gedaan kan worden. We zijn er dan ook voor dat de seizoenarbeiders in
goede deugdelijke accommodaties worden gehuisvest. Zo heb je er als gemeente zicht op en
ligt de verantwoordelijkheid bij de ondernemer. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er andere
bedrijven uit de directe omgeving door beperkt worden in hun bedrijfsvoering, maar
daarover zijn goede afspraken gemaakt.

Als CDA hebben we ons ook actief ingezet toen bleek dat Connexxion door
personeelsgebrek een aantal diensten uit de dienstregeling had geschrapt. Gelukkig is had
dit snel resultaat en is een goed bezette dienst weer terug opgenomen in de dienstregeling.
Veel dank ook aan de melders van dit ongemak, doordat we een kleine gemeente zijn,
kunnen we vaak snel schakelen en heeft het echt zin om aan de bel te trekken.
Als CDA hebben we aandacht gevraagd voor onze veteranen. In het kader van Veteranendag op 25 juni, hebben we het idee geopperd om een Witte Anjer perkje aan te leggen op
Noord-Beveland als blijk van waardering. De reacties van onze inwoners en betrokkenen
waren erg enthousiast, dus we houden in de gaten of dit voor komend jaar uitgevoerd gaat
worden.
Net voor het zomerreces hebben we ook de jaarrekening van de gemeente behandeld.
Onder andere door extra inkomsten van de bouwleges, winstnemingen op uitgegeven grond
en meevallers in de corona uitgaven was er een overschot van 2,7 miljoen. Hiervan hebben
we reeds 805.000,- bestemd voor verdere opwaardering van het Banjaardgebied. De overige
middelen zijn tijdelijk geparkeerd in de algemene reserve, maar in de bijeenkomst waar we
de voorjaarsnota gaan behandelen, kunnen we als gemeenteraad voor deze gelden een
nuttige bestemming zoeken. Als CDA willen we hier inzetten op zaken waar we als inwoners
echt wat aan hebben, nieuwe ideeën zijn uiteraard welkom.
In deze laatste vergadering hebben we ook stil gestaan bij de onzekere situatie waar onze
boeren in zijn beland door de onduidelijke opgaven waar ze voor staan. Op Noord-Beveland
zijn het juist de boeren die zorgen voor ons mooie landschap en hebben we relatief weinig
veeteelt. Toch zou volgens het “kaartje” van het Ministerie een flinke reductie van Stikstof
plaats moeten vinden op Noord-Beveland, dit kan wat het CDA betreft natuurlijk niet
kloppen. We hebben samen met SGP, VVD en NBB een motie ingediend om ons ongenoegen
hierover kenbaar te maken, deze werd raadsbreed ondersteund.

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!
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