
Nieuwsbrief CDA Noord-Beveland Maart 
 
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. 

Milieustraat op Noord-Beveland 
Eind vorig jaar hebben we als gemeenteraad unaniem uitgesproken om op Noord-Beveland een 
volwaardige milieustraat te behouden voor onze eigen inwoners. Het plan ligt er om enkele 
milieustraten flink te versoberen wat maakt dat onze inwoners helemaal naar Goes moeten voor 
sommige afvalstromen. Als CDA hebben we ook gepleit voor een mogelijk inleverpunt voor onze 
kringloopwinkels bij de milieustraat, vaak kunnen de spullen die we wegbrengen nog best een 
rondje mee. Ook voetbal vereniging de Bevelanders mag hierbij niet vergeten worden als zeer 
succesvolle rommelmarkt. Dan ben je pas echt circulair bezig. 
 
Werkbezoek Cleijenborch 
In Januari hebben we met de fractie en het bestuur van CDA Noord-Beveland een werkbezoek 

gebracht aan Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland. We kregen daar van de leidinggevenden een 

uitleg hoe zij hun dienstverlening steeds weer aanpassen aan de veranderende wensen van deze tijd. 

Ook kregen we een rondleiding door onder andere de geheel vernieuwde entree van Cleijenborch. 

We zagen als CDA Noord-Beveland tevreden bewoners, vrolijke medewerkers en een bevlogen 

bestuur. Kortom een organisatie op ons eiland om trots op te zijn! 

Flex-woningen in Wissenkerke 
Afgelopen raadsvergadering is er een plan langs gekomen om een aantal flex-woningen te plaatsen 
op een perceel aan de dorpsweg en de dorpsdijk in Wissenkerke. Flex-woningen zijn erg geschikt 
voor diverse doelgroepen die nu moeilijk aan een huis kunnen komen zoals: spoedzoekers, jongeren, 
arbeidsmigranten of statushouders. Dit soort initiatieven kan zeker ook rekenen op enthousiasme 
van de fractie van CDA Noord-Beveland!  
Echter bij de voorbereiding van dit plan is niet alles goed verlopen en hebben we gepleit voor uitstel 
van dit plan om eerst de juiste stappen te nemen om tot een breed gedragen plan te komen. Nu 
waren bijvoorbeeld veel directe aanwonenden niet uitgenodigd voor de presentatie en is met de 
terugkoppeling van de reacties nog niet voldoende gedaan. Bovendien ligt het voorziene perceel 
voor 8 van deze flex-woningen pal tegen een boerenbedrijf aan. Hoe het zit met spuitzones was nog 
niet duidelijk en ook het voortbestaan op langere termijn van dit boerenbedrijf zou zeker in de knel 
komen met deze en nog andere voorziene ontwikkelingen rondom de boerderij.  
 
Het boerenbedrijf is vervolgens naar de gemeente gekomen om te overleggen of ze wellicht mee 
konden denken in een veel betere oplossing, namelijk het verplaatsen van het bedrijf naar buiten de 
bebouwde kom. Dit zou zeker voor de langere termijn veel beter pakken.  
Als CDA hebben we er dan ook voor gepleit om dit plan nog even uit te stellen, de buurt beter in te 
lichten en dit hele gebied integraal aan te pakken samen met de boerderij. Helaas kregen we hier 
niet voldoende handen op elkaar en vindt het plan toch doorgang voorlopig. We blijven dit kritisch 
volgen en zullen waar nodig zeker aan de bel trekken op de momenten dat dat nodig is. 
 

 



Raadspuntenprogramma 
Na bijna een jaar na de verkiezingen hebben we eindelijk ons raadspuntenprogramma vast gesteld. 
Het was een raadsbrede wens om samen mee te mogen denken over het plan wat we in 4 jaar willen 
bereiken met onze gemeente. Punten die voor ons zeker belangrijk zijn:  

- Bouwen van minimaal 200 woningen voor elke doelgroep, maar met name ook voor starters. 
- Geen grote uitbreidingen meer in de toeristische sector 
- Burgers meer en eerder betrekken bij onze plannen 
- Veiliger maken en houden van onze fietspaden 
- Aanleg fietspad Banjaard - Schotsman -kamperland 
- Inwoners nog meer stimuleren en helpen bij het isoleren van hun woning 

 
Motie om onze starters nog eerder aan een betaalbare woning te helpen 
In navolging op ons ambitieuze raadspunten programma om betaalbare starterswoningen te bouwen 
hebben we als CDA samen met PvdA/Groenlinks, BEN en D’66 een motie ingediend om te 
onderzoeken of grond uitgeven in pacht voor starterswoningen wellicht ook voor onze starters 
interessant kon zijn. Je hoeft dan immers een lager bedrag te lenen om te kunnen starten, zodat je 
eerder een financiering kunt krijgen bij de bank. Ook dit onderzoek was al een stap te ver voor de 
coalitie partijen, wat we als CDA onbegrijpelijk vinden. Maar we blijven ons inzetten om onze eigen 
starters aan een goede woning te helpen. 
 
Afscheid raadsgriffier Kees Poortvliet 
Na 43 jaar bij de gemeente waarvan 13 jaar als raadsgriffier hebben we afscheid genomen van onze 
Kees Poortvliet. Wat hebben we veel van Kees kunnen leren en wat heeft hij ons goed begeleid als 
raadsleden. Nogmaals alle dank namens CDA Noord-Beveland Kees! 
 
Verkiezingen 
15 maart mogen we weer naar de stembus, dat is natuurlijk bij iedereen bekend. We hopen dan ook 
dat velen aan de oproep gehoor komen geven. Zelf zijn we als CDA al volop campagne aan het 
voeren middels flyers, bijeenkomsten, billboards en noem maar op. Zelf mag ik dit keer ook op de 
CDA lijst van het waterschap staan op plek 14 en daar ben ik erg trots op. Het Waterschap 
Scheldestromen is erg belangrijk voor Zeeland, naast Dijkverzwaring, zorgt het waterschap ook voor 
veilige wegen en fietspaden in het buiten gebied. Om het waterschap goed te kunnen besturen is 
een betrouwbaar solide bestuur nodig, met oog voor een verantwoord financieel beleid. Laat uw 

stem niet verloren gaan en kom woensdag 15 maart zeker stemmen. En als het even kan…       
 
Heeft u voor onze fractie vragen, tips of klachten voor ons? Dan horen wij dat graag! 
 
 
Johan Sandee 
06-81929073 
johansandee@gmail.com 
CDA Noord-Beveland 


