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Foto: Open dag brandweer Kamperland

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 gemeente wat zeker de moeite waard is om nog even
bij stil te staan.
Naar aanleiding van vragen vanuit de kinderen zelf, hebben we als CDA vragen gesteld aan
het College om de speeltuinen in Kortgene een opknapbeurt te geven zodat ze weer veilig
te gebruiken zijn. Dat is snel opgepakt en de PZC heeft er een leuk artikel over gepubliceerd:
https://www.pzc.nl/bevelanden/kinderen-willen-nette-speeltuintjes-gemeente-gaat-zeopknappen~a2e70bd8/?fbclid=IwAR27M506g6Ta2kY3Ual8gv-V5_RfPKC6NzVefLlPele6ezfaFOOy8Ybs5Q
In september heeft de Brandweerpost Kamperland een open dag gehouden, deels om te laten zien
wat ze doen en deels ook om nieuwe vrijwilligers te werven. Het was een succesvolle drukke dag
geweest. Wil je ook vrijwilliger worden bij één van de brandweerposten op Noord-Beveland, meld je
dan aan!
Als CDA hebben we vragen gesteld over de slechte staat van enkele Fietspaden op Noord-Beveland.
Het Waterschap heeft zelfs een fietspad afgesloten, omdat er niet meer veilig gefietst kon worden.
We hebben hierover onze zorgen geuit en aangedrongen op een structurele oplossing voor onze
fietspaden. Dit wordt in samenwerking met het waterschap opgepakt, naast de veiligheid, pleiten we
als CDA ook voor verbreding van de smalle fietsstroken waar mogelijk.
De energiecrisis hakt er flink in, ook bij menige huishoudens op Noord-Beveland. Als CDA hebben we
een motie ingediend in de gemeenteraad om de energietoeslag van 1.300,- bereikbaar te maken
voor een grotere groep van onze inwoners. De drempel van 120% van het minimum inkomen is op
onze voorspraak opgetrokken naar 130%, zodat een bredere groep van onze inwoners gebruik kan
maken van deze regeling.
Een blijde gebeurtenis was het toen de landbouwroute over de
zandkreekdam bij Kats werd geopend. Landbouwvoertuigen moesten
voordien in het seizoen soms tot 45 minuten wachten voor ze de brug over
konden. Met de nieuwe route is dat verleden tijd en is ook goed gekeken
naar de veiligheid van fietsers op dit traject. Als CDA hebben we ons ingezet
om deze landbouwroute op de agenda te krijgen bij de provincie. We zijn erg
blij met het resultaat!
Door de verschillende crises komen verschillende huishoudens niet meer uit
met hun budget. Als dan rekeningen open blijven staan bij de “vaste lastenpartners” (woningbouw, energie leverancier, etc.) krijgt de gemeente hiervan een melding en wordt

er samen met de inwoner gekeken naar een oplossing door de afdeling vroeg-signalering. Vorig jaar
waren er 70 meldingen per maand, afgelopen maand waren dit er reeds 218 (!) voor de 5 Bevelandse
gemeenten. Op deze afdeling werken 2 personen. We hebben als CDA gepleit voor extra formatie op
deze afdeling, om zo onze inwoners extra te kunnen ondersteunen bij de financiële problemen.
Als CDA hebben we in de raadsvergadering vragen gesteld over het pasjes systeem wat de Zeeuwse
milieustraten in willen voeren. Voor niet inwoners geldt dat ze niet meer gratis hun afval af kunnen
geven bij de milieustraat, hiervoor moet nu worden betaald. Er werd gedacht aan een bijdrage van
100,- per keer. We hebben hierover onze zorg uitgesproken, omdat dit waarschijnlijk zou leiden tot
extra zwerfafval. We gaan er vanuit dat dit een reëler bedrag gaat worden en gaan ook voor een zo
compleet mogelijke milieustraat in onze eigen gemeente.
Met de CDA fractie en het CDA bestuur hebben we een bedrijfsbezoek gebracht aan Logmans
techniek & revisie. We hebben hier gekeken wat er allemaal afspeelt in het bedrijf en ook besproken
waar de onderneming mee te maken heeft en tegen aan loopt. Dit was erg interessant, binnenkort
plannen we weer een bedrijfsbezoek. Als er ideeën zijn voor te bezoeken bedrijven, houden we ons
aanbevolen.
De Connexxion dienstregeling blijft ons bezighouden. Er vallen nog steeds met regelmaat diensten uit
het rooster, ook op de drukkere scholierenlijnen. We hebben hierover een gesprek gehad met
Connexxion om zo elkaars situatie beter te kunnen begrijpen en ook om samen te kijken naar een
oplossing. Er worden momenteel nieuwe chauffeurs opgeleid, maar het
ziekte verzuim en de uitstroom is onverwacht hoog. Ook maakt het
teruglopende aantal passagiers en de onzekerheid die dat met zich
meebrengt, de situatie complex. Vanaf januari verwacht Connexxion zelf
weer een betrouwbare dienstregeling te hebben, als CDA hebben we ook
geopperd om de reiziger betrouwbare reisinformatie te voorzien. Dit zou
goed kunnen met een digitaal matrixbord wat bij de bushaltes zou komen.
Hier kan dan tijdig door Connexxion worden aangegeven als een bus uitvalt.
Tijdens de begrotingsraad hebben we als CDA ingebracht dat we als gemeente meer grip willen
hebben op de heffing van de toeristenbelasting. Daarnaast willen we in een brede discussie samen
met de sector, kijken naar punten als mogelijke uitbreiding van mini campings, een lager tarief
toeristenbelasting voor eenvoudige kampeermiddelen en actualiseren van de voorwaarden waar een
minicamping aan moet voldoen. Deze motie werd unaniem ondersteund door de raad.
De volledige tekst van de algemene beschouwingen kun je hier terug lezen:
https://cdanoordbeveland.nl/algemene_beschouwingen/

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

