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Beste CDA leden, 

De tweede editie van Krabbels 

ligt inmiddels weer bij u in de 

bus. Velen van u die niet 

gebonden zijn aan school-

vakanties gaan de komende 

weken er weer op uit om ver 

weg of wellicht toch in het mooie Zeeland te 

genieten van de rust waar we vaak naar uit zien in 

ons drukke sociale of werkzame leven. Ik wens u een 

mooie tijd toe. 

 Maar het bestuur en fractie denkt nog niet na over 

de vakantietijd. Er is dit jaar genoeg werk aan de 

winkel. De landelijke verkiezingen zijn achter de rug 

en we mogen als CDA trots zijn dat we weer 

gegroeid zijn qua zetels in de Tweede Kamer. Trots 

zijn we zeker over het feit dat Joba van den Berg de 

benodigde stemmen heeft gekregen om in de 

Tweede Kamer beëdigd te worden. 

Vele leden, fractieleden en bestuursleden hebben in 

februari en maart zich echt ingespannen om het CDA 

goed op de kaart te zetten in Zeeland. Op allerlei 

manieren zowel door aanwezig te zijn in onze CDA 

winkel in de Lange Vorststraat dan wel actief te zijn  

 

o.g.v. social media of presentaties die op allerlei 

locaties gehouden en waar onze partij goed 

zichtbaar was. 

Bijzondere dank aan de campagneleider Harry van 

Waveren die de weken naar de verkiezingen er voor 

gezorgd heeft dat alles op rolletjes verliep en er voor 

zorgde dat de sfeer prima was. Op de dag van de 

verkiezingen heb ik zelf met Joba nog een aantal 

uren voor de winkel gestaan en tot op het laatst toch 

mensen kunnen benaderen om op onze Zeeuwse 

vertegenwoordigster te stemmen. Eerlijk gezegd had 

ik zelf het idee dat het weinig zin had om die uren 

nog campagne te voeren maar.....daar ben ik op 

terug gekomen......Na afloop van de verkiezingen 

kreeg ik de feedback van mensen dat ze op het 

allerlaatste moment toch nog op Joba hadden 

gestemd. Heel hartelijk dank aan allen die hun 

steentje hebben bijgedragen. De onderlinge band is 

m.i. prima en dat geeft moed voor de volgende klus 

die we met z’n allen moeten gaan klaren. De 

Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018! De 

voorbereidingen daartoe zijn ook al in volle gang en 

in de volgende editie van Krabbels leest u daar 

concreet veel meer over.  

 In maart was er nog meer goed nieuws te 

vermelden. Bij de familie De Bat is op 13 maart j.l. 

een dochter geboren genaamd Aimee. Jo-Annes en 

Mariska van harte gefeliciteerd en  veel geluk met 

jullie dochter. En Job en Tim zijn trotse broers als ik 

de foto bekijk op het geboortekaartje. Veel geluk 

met z’n vijven! 

 Op 26 april j.l. was er nog mooi nieuws voor een 

CDA lid. Rinus Dieleman kreeg in de Grote Kerk in 

Goes een lintje opgespeld van burgemeester Rene 

Verhulst als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Van harte gefeliciteerde Rinus, zeer verdiend na al 

die jaren actief te zijn geweest in allerlei functies 

o.g.v. de politiek, kerk en sport oftewel dienstbaar 

zijn voor de maatschappij.  

             Vervolg op pag. 2. 
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Ik was zelf aanwezig namens het CDA in een volle 

kerk waar nog 14 mensen een lintje kregen 

opgespeld. Dan sta je toch altijd weer versteld wat 

er in een gemeente als Goes allemaal gebeurt o.g.v. 

vrijwilligerswerk. Mooi is dat, want al deze mensen 

doen dit of hebben dit gedaan met hart en ziel en 

dat is eigenlijk het grootste compliment wat je kunt 

krijgen. 

 De afgelopen tijd zijn er mede door het feit dat we 

actief de straat op zijn geweest toch een aantal 

nieuwe leden bij gekomen. Ik hoop dat deze mensen 

ook bereid zijn naast hun lidmaatschap ook actief te 

worden voor het CDA. Het bestuur heeft ook 

dringend versterking nodig. Als u iets wilt betekenen 

de komende tijd voor onze partij op welke manier 

laat het mij of iemand in de fractie weten. Een 

verslag van de ALV leest u apart dit keer van mij in 

deze Krabbels. Ik wens u een mooie zomer toe! 

Een hartelijke groet van uw voorzitter 

 Marjan Vermaire 

- o - o - o - 

Al weer de tweede…… 

Krabbels van 2017. De tijd staat 

niet stil en het leven al helemaal 

niet. Veel mensen hebben in de 

afgelopen maanden allerlei ver-

schillende emoties te verwerken 

gehad en dan besef je dat er veel 

belangrijker zaken zijn dan de 

politiek. Maar ook dat de politiek 

toch belangrijk is voor bijvoorbeeld de zorg. De zorg 

voor de ouderen, zieken, gehandicapten, armen, 

enzovoort. Dan besef je ook dat er op de politiek een 

grote verantwoordelijkheid rust om mensen dan in 

hun zorgen te helpen, waarbij het niet alleen om 

geld gaat, maar vooral ook om de morele steun die 

een goed georganiseerde zorg kan bieden aan hen 

die het treffen en hun naasten. 

Daarin heeft het CDA vanwege haar afkomst en 

uitgangspunten een belangrijke rol te spelen. Niet 

alleen landelijk of provinciaal, maar zeker ook lokaal, 

want daar raakt het onze medeburgers direct. Een 

weerslag van de activiteiten op dit gebied vindt u in 

de Krabbels, die u regelmatig ontvangt. Wij wensen 

u ook voor deze keer weer veel leesplezier. 

- o - o - o - 

Iedere dag is een nieuw begin. 
Dus… haal diep adem 
en begin opnieuw. 

 

Dit mag u niet missen 

Beste leden, 

Het is inmiddels een goede traditie om 

het politieke seizoen voor de 

zomervakantie af te sluiten met een Barbeque. 

Wederom zijn we welkom bij de familie Simpelaar en 

wel op vrijdag 7 juli a.s. vanaf 17.00 uur. 

U krijgt een persoonlijke uitnodiging, maar ik wil u 

de datum alvast melden. 

Van harte welkom. Ieder jaar komen er meer 

mensen en dat is goed om elkaar beter te leren 

kennen als CDA leden, dat versterkt de band. 

Graag tot dan! 

Marjan Vermaire 

- o - o - o - 

Oranje Boven voor Rinus Dieleman 

De jaarlijkse lintjesregen is niet 

ongemerkt aan de gemeente Goes 

voorbij gegaan. Een stortvloed aan 

ridderkruizen en lintjes daalde op de 

gemeente neer. Burgemeester 

Verhulst had er bijna een dagtaak aan om ze 

allemaal op te spelden. 

Eén van de gelukkigen was ons medelid Rinus 

Dieleman. Kon er bij zijn afscheid uit het politieke 

leven door ambtelijke pietluttigheid geen lintje af, 

dat is nu helemaal goed gekomen, want hij werd 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Rinus was tot 

voor kort heel actief voor het CDA in Goes. Hij was 

afdelingsvoorzitter, gemeenteraadslid en fractie-

voorzitter en bekroonde dit met het wethouder- 

schap. Na deze actieve carrière fungeerde hij een 

flinke periode als waarnemend voorzitter. Hij was 

actief in diverse functies in de Gereformeerde kerk 

en vond ook bezigheden in de sportwereld o.a. als 

voorzitter van de v.d. Kloetinge, een totaal andere 

wereld dan hij gewend was, en het fietsen in o.a. 

Ride for the Roses. 

We wensen hem en Hanneke en de verdere familie 

van harte geluk met deze Koninklijke erkenning. 

- o - o - o - 

Een kindeke is geboren… 

Op 10 mei 2017 is Niek Johannes de 

Potter geboren. Niek is de zoon van ons 

raadslid Yannick.  

We wensen Anne en Yannick veel geluk 

met hun eerste kindje en uiteraard veel wijsheid toe 

met de opvoeding. Het adres van de jonge ouders is: 

Joost de Moorstraat 19, 4461 XG. Goes. 
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Een  “Zeeuws” Tweede Kamerlid 

Sinds de verkiezingen van 15 maart 

j.l. heeft Zeeland weer een eigen CDA 

Tweede Kamerlid. Dankzij de winst 

van zes zetels is Joba van de Berg - 

Jansen de Zeeuwse vertegen-

woordiger in de CDA - fractie. Hard 

nodig, want er staan grote belangen voor Zeeland op 

het spel en daarvoor is een directe Zeeuwse 

belangenbehartiger tussen al het Randstadgeweld 

heel belangrijk en noodzakelijk, ook binnen het CDA. 

We wensen Joba en CDA Zeeland van harte geluk 

met haar uitverkiezing en wensen haar een 

succesvol Kamerlidmaatschap. 

- o - o - o - 

Ledenvergadering maandag 22 mei 2017 

Deze werd gehouden in de 

Vredeskerk en was een zinvolle 

avond wat mij betreft.  

Ons Tweede Kamerlid Joba van 

den Berg was aanwezig. Ze 

heeft verteld hoe een werkweek van een Tweede 

Kamerlid er uit ziet, met alle verplichtingen die er bij 

horen. Heel interessant en een groot verschil met 

haar vorige baan. Studie, veel voorbereidingen, 

kennismakingen en contacten onderhouden en 

uitbreiden zijn zeker woorden die van toepassing 

zijn. Ze is blij dat ze dit werk mag doen. Ze geeft aan 

dat indien gewenst...er op maandag en vrijdag 

eventueel een beroep op haar gedaan kan worden in 

het Zeeuwse. Goed om te weten voor ons allen. Er 

waren diverse vragen vanuit de zaal die ze gretig 

beantwoordde.  

Deze avond hebben wij ook onze lijsttrekker 

gekozen, Derk Alssema. Er hadden zich geen tegen-

kandidaten gemeld, zodat het bestuur op basis van 

de enkelvoudige voordracht heeft besloten Derk te 

noemen tot lijsttrekker voor de Gemeenteraads-

verkiezingen in 2018.  

We zijn daar oprecht trots en dankbaar voor. Derk 

heeft de afgelopen 2 jaar laten zien dat hij een 

jonge, energieke en bevlogen wethouder is. Hij staat 

dicht bij de mensen, heeft ook in een aantal dossiers 

laten zien dat hij opzoek is naar een oplossing als 

betrokkenen het niet eens zijn. Hij gaat de dialoog 

graag aan en dat is vaak het vertrekpunt voor een 

oplossing. 

Na de officiële benoeming heeft Derk ons bijgepraat 

middels beeldmateriaal over belangrijke dossiers in 

onze Gemeente waaronder Goese Schans en de  

 

 

nieuwe afrit op de A58. Als ik dat dan allemaal hoor 

en zie wat we de afgelopen jaren in Goes allemaal 

hebben bereikt en ontwikkeld ben ik oprecht trots 

om inwoner van Goes te zijn. Ook Frans van der 

Knaap heeft namens de fractie een toelichting 

gegeven op andere dossiers waaronder onder 

andere het Omnium. Kortom was het voor de 

aanwezigen een informatieve avond met voldoende 

gelegenheid om vragen te stellen.  

Ook hebben we afscheid genomen van Cora Blaak 

als bestuurslid, die het secretariaat een aantal jaren 

onder haar hoede heeft gehad. Cora was mijn steun 

en toeverlaat in het bestuur. Ze is heel goed op de 

hoogte van procedures o.a. met verkiezingen en kan 

kort en krachtig adviezen geven. 

Prettig in de omgang en denkt in oplossingen waar 

nodig. We gaan haar zeker missen. Uiteraard is ze in 

het zonnetje gezet en wensen we haar heel veel 

geluk in haar nieuwe woning op het eiland Goeree-

Overflakkee..met haar man en zoon. 

Ter zijner tijd leest u het volledig verslag van de 

ledenvergadering in de notulen. 

Uw voorzitter, 

Marjan Vermaire 

- o - o - o - 

Ledenbinding en- werving 

Het Bestuur CDA Goes is al 

enige tijd bezig met de voor-

bereidingen op de gemeente-

raadverkiezingen voor volgend 

jaar. Er is een draaiboek vanuit 

het landelijke CDA Goes dat houvast geeft om alles 

op tijd klaar en geregeld te hebben. De eerste 

stappen zijn al gezet en zijn gepresenteerd tijdens de 

ALV van 22 mei. 

Bij het opstellen van de kandidatenlijst hebben we 

de hulp nodig van onze leden. We hebben alle leden 

met een e-mailadres een mail gestuurd op 3 april. 

De leden die geen e-mailadres hebben opgegeven of 

geen email hebben, hebben we een brief gezonden. 

In dit bericht hebben we een oproep gedaan om 

namen aan te dragen van personen die zij graag op 

de lijst zouden zien staan. 

We hebben hierop een aantal reacties ontvangen, 

maar nog niet voldoende. Ik wil u dus nogmaals 

vragen om hier over na te denken en dit via email of 

post kenbaar te maken aan de secretaris CDA Goes 

(Arjan de Vries). Een leuk weetje is dat het CDA Goes 

momenteel 134 leden telt! Afgelopen periode 

hebben we 7 nieuwe aanmeldingen gehad! 
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Hier zijn we ontzettend blij mee en trots op! We 

willen al onze leden zoveel mogelijk koesteren. Ik wil 

u dan ook vragen mij te attenderen op bijzondere 

situaties bij onze leden, zodat ik hen een kaartje of 

bloemetje kan sturen. Laat het me weten als het 

bestuur CDA Goes iets voor u kan doen óf als u iets 

voor het CDA Goes wilt doen. 

Met vriendelijke groet, 

Forine Polfliet 

Bestuurslid CDA Goes, ledenbinding en -werving 

Tel.  06-51229958   E-mail:  forine69@gmail.com 

- o - o - o - 

Samenwerken op de BEVELANDEN 

In de debatraad van 20 april is ingestemd met de 

opgestelde Strategische Agenda “De Bevelanden” 

uitgewerkt in de Economische- en Toeristische 

Agenda De Bevelanden. De Agenda Wonen is reeds 

eerder besproken. Deze Agenda’s zijn geïnitieerd 

door het “Bestuurlijk Platform de Bevelanden”. 

Dit houdt in dat de Bevelandse gemeenten de 

“koppen bij elkaar” hebben gestoken om te komen 

tot deze concretisering. In deze agenda is er een 

economische analyse en trends gemaakt over hoe de 

Bevelanden er voor staan en de speerpunten voor 

het economisch beleid voor de Bevelanden in de 

toekomst. Daaruit volgend is er een actieprogramma 

voor de uitvoering. 

Al met al een belangrijk initiatief om als Bevelandse 

gemeenten, en daarmee ook als gemeente Goes, 

toekomstgericht te kunnen acteren. 

Verschillende partijen zijn hierbij zeer nauw 

betrokken als de zgn. 4 O’s: Overheid - Ondernemers 

- Onderwijs - Onderzoek. 

Deze vier belanghebbenden bij de operatie gaan, 

onder verantwoording van een ambtelijk/bestuurlijk 

orgaan als trekker, er voor zorgen dat de vijf 

gemeenten de Bevelanden op de kaart zetten als 

een regio die er toe doet.   

Gelegen tussen Rotterdam, West Brabant en 

Vlaanderen moet er voldoende potentie zijn voor de 

economie en het toerisme. 

Daarvoor moet de bekendheid van de Bevelanden 

worden vergroot. Het is van belang dat er meer 

aandacht komt voor het toerisme, wat zich tot nu 

toe veelal aan de westkust van Zeeland afspeelt. 

Ook mensen met een afstand tot de arbeidmarkt 

krijgen aandacht, evenals het behouden en creëren 

van werk voor afgestudeerden. Er is nu te weinig 

werk voor onze afgestudeerde jongeren, waardoor 

ze vaak de provincie verlaten. Een betere 

afstemming van het onderwijs met de vraag uit de 

ondernemers is hierbij geboden. De zorgeconomie, 

niet onbelangrijk voor Goes, wordt eveneens in deze 

Agenda genoemd. 

Ook mensen met een verblijfstatus moeten 

mogelijkheden voor werk krijgen. Dit alles vraagt 

afstemming met de bovengenoemde stakeholders. 

Een fusie tussen de Bevelandse gemeenten zit er op 

korte termijn niet in, afgezien van de vraag of dit 

nodig is. Samenwerking is geboden. Elkaar dwars 

zitten brengt niemand verder. Deze Strategische 

Agenda voor de economie en het toerisme op de 

Bevelanden is daarom voor ons als CDA fractie 

welkom. 

We hebben dan ook ingestemd met de verdere 

procedure om deze agenda te implementeren.  

Wel is er nog een voorbehoud gemaakt, voor wat 

betreft de kosten voor de uitvoering die naar rato 

door de gemeenten wordt gedragen. 

Izaäk Melse, fractielid CDA Goes 

- o - o - o - 

De vlier 

Als de dagen langer worden, 

als de zon haar kracht vergroot, 

als de vlieren zijn gaan bloeien 

in het bos en langs de sloot, 

ja, dan lijkt het of die bomen 

- net als in een sprookjesland - 

allemaal en sluier dragen, 

van het fijnste Brussels kant. 

Ciley Mary Barker 
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Populisme 

Kortgeleden heeft de 

heer Wilders (nadere 

aanduiding niet nodig) 

verklaard, dat zijn 

partij de PVV in een 

aantal gemeenten zal meedoen aan de 

gemeenteraadverkiezingen van maart 2018. In welke 

gemeenten de PVV zal meedoen is bepaald naar 

aanleiding van de resultaten van de PVV bij de 

recente verkiezingen voor de leden van de Tweede 

Kamer. Naar verluid zal de PVV in Goes niet 

meedoen aan deze verkiezingen. Wat mij betreft 

moeten we daar blij om zijn. We zitten niet te 

wachten op nog een fractie in onze gemeenteraad. 

Wanneer de PVV in Goes zou meedoen, mogen we 

verwachten dat ze een of meer zetels zullen 

bemachtigen. De PVV raadsleden zullen zich willen 

profileren. Wat hebben we aan al die drukte? 

De PVV is landelijk nu de tweede partij, in Goes 

gelukkig nog niet. Maar we zullen ons moeten 

afvragen waarom inwoners PVV stemmen. Het 

programma voor de laatste Tweede Kamer- 

verkiezingen was een A4-tje. Dat zal toch niet de 

inspiratiebron geweest zijn voor de PVV- stemmers? 

Er is al heel wat geschreven over het succes van de 

PVV. Wij van het CDA in Goes moeten ons ook 

afvragen waarom zoveel mede-inwoners van Goes 

bij de laatste verkiezingen op de partij van de heer 

Wilders hebben gestemd. Dat is zeker een discussie 

waard in een afdelingsvergadering. 

Bij deze dan een poging, niet meer dan dat, om wat 

helderheid te brengen in de oorzaak van het succes 

van de heer Wilders. Vooral om ook in Goes de 

discussie te starten.  

Tot een of twee decennia terug was de tegenstelling 

in Nederland en dus ook in Goes vooral tussen 

welvarend en minder welvarend of ouderwets 

geformuleerd tussen arm en rijk. Die tegenstelling 

bestaat nog steeds, maar begint wat te kantelen 

naar de tegenstelling tussen hoger en laagopgeleid. 

De huidige samenleving is behoorlijk ingewikkeld 

geworden. Wil je meekomen in de huidige 

samenleving dan is een goede opleiding misschien 

niet een vereiste, maar het helpt wel. Veel 

eenvoudig werk wordt weg geautomatiseerd. Dat 

heeft tot gevolg dat veel minder of laagopgeleide 

medeburgers het niet meer zien zitten. De 

aankomende robots betekenen werk voor de 

hoogopgeleiden en werkeloosheid voor de 

laagopgeleiden. En die ontwikkeling is niet tegen te 

houden! 

 

 

Je kunt het laagopgeleiden eigenlijk niet kwalijk 

nemen, wanneer zij hun heil zoeken bij een partij die 

de schuld van die ellende vooral legt bij Brussel en 

de toegenomen immigratie. In het stemhokje 

denken dan heel wat kiezers: misschien is het toch 

een idee op de PVV te stemmen. De PVV zegt dat ze 

de macht van Brussel zal verminderen en paal en 

perk zal stellen aan de komst van al die 

vreemdelingen. De PVV zal onze grenzen sluiten, dan 

kunnen we zelf alles regelen en dan komt het weer 

goed.  

Dan rijst de vraag hoe moeten we hier als partij op 

reageren?  Politieke partijen zijn ontstaan vorige 

eeuw om de gedachtenstromingen te kanaliseren en 

woordvoerder te zijn naar de overheid over wat er 

leefde onder de bevolking. De oude KVP (voor wie 

het niet weet, de Katholieke Volkspartij ) liet aan de 

overheid weten wat de wensen waren van het 

katholieke volksdeel, en de oude SDAP deed 

hetzelfde voor de arbeidersklasse. Het probleem is 

nu dat de politieke partijen niet meer het accent 

leggen op het naar voren brengen van wat onder het 

volk leeft, maar zich uitputten in het uitleggen 

waarom de partij de door het bestuur voorgestelde 

maatregelen steunt. De communicatierichting is 

omgekeerd. Vorige eeuw ging het van volk naar 

partij, dit zijn onze wensen, nu gaat het van partij 

naar het volk,  daarom doen we het zo. 

Die uitleg gaat velen boven de pet, ze 

vinden dat er niet naar hen wordt 

geluisterd. Ze voelen zich niet vertegen-

woordigd en stemmen niet of PVV. Er is 

maar één oplossing voor ons als CDA en 

dat is naar mensen luisteren. Wat beweegt hen, wat 

zijn hun zorgen en dan niet politiek correct, maar 

concreet antwoorden. Het zal niet gemakkelijk zijn, 

maar wel noodzakelijk. Eén geruststelling: mensen 

naar hun mening vragen is helemaal niet vervelend. 

Mensen antwoorden er graag op en na ieder gesprek 

over politiek met inwoners wordt je wijzer. 

Laten we met zijn allen de weg inslaan van 

uitgebreide consultatie van de bevolking. Niet 

uitleggen waarom we bij het CDA keuzes gemaakt 

hebben, maar vooral vragen wat de noden en de 

zorgen zijn van onze medeburgers. Dan groeien we 

verder ! 

Peter Gruijters 

- o - o - o - 

Leer van andermans fouten! 

Het leven is te kort om ze allemaal zelf te 

maken. 
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25 miljoen voor Zeeland?  

Het was absoluut een mooi 

bericht in de krant. Na vele 

gesprekken heeft het kabinet 

besloten om middelen vrij te 

maken voor projecten die de 

economische structuur van Zeeland gaan ver-

beteren. In totaliteit komt dat neer op 25 miljoen 

euro wat in de Zeeuwse economie wordt gepompt.  

Het is, voor de goede orde, geen potje met geld 

waar de provincie vrij over kan beschikken. Er is 

gezocht naar projecten, waar meerdere Zeeuwse 

partijen in participeren en bijdragen en waar een 

extra financiële impuls van de rijksoverheid nodig is.  

Die projecten zijn geselecteerd in de afgelopen 

maanden. Na een oproep eind vorig jaar zijn er ruim 

60 projecten ingediend. Van heel klein tot heel groot 

en van kunst en cultuur tot getijdenenergie. Door 

een groep deskundigen is een selectie gemaakt, 

waarbij de economische betekenis, de 'bestedings-

gereedheid' (of iets ook nu direct kan worden 

opgestart) en wat wordt door anderen bijgedragen 

belangrijke criteria waren.  

Er zijn zes projecten geselecteerd: 

1. Smart Delta Resources is een in Nederland uniek 

samenwerkingsverband met het bedrijfsleven in de 

“lead” dat voor 80% door de betrokken bedrijven 

wordt gefinancierd. Projecten die SDR uitvoert 

leveren een significante bijdrage aan de 

vermindering van de CO2-emissie, hebben een groot 

herhalingspotentieel en kunnen als voorbeeld 

dienen voor andere industriële regio’s. Deze 

projecten zijn van groot belang voor heel Nederland. 

Daarom vraagt Zeeland een rijksbijdrage voor het 

(revolverende) SDR Industrieel Infrastructuurfonds. 

2. Het Joint Research Centre vormt de verbinding 

tussen de drie clusters van de Zuidwestelijke Delta: 

Delta technology, Water en Energie en Biobased 

Economy. Hierbij gaan we uit van de ‘living lab’ 

gedachte: het vinden van oplossingen voor de 

problemen die in de Zuidwestelijke Delta spelen als 

voorbeeld voor toepassingen elders in de wereld. 

Joint Research Centre vormt een intensieve 

samenwerking tussen Zeeuwse, Nederlandse en 

Vlaamse overheden, ondernemers en het onderwijs. 

Het Joint Research Centre levert een bijdrage aan 

economische structuurversterking door onder 

andere de combinatie van onderzoeken, onderwijs, 

het stimuleren van innovatie bij bedrijven en 

versterking van het vestigingsklimaat in Zeeland. 

 

 

 

3. Wind op Zee richt zich op versterking van de 

relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, 

versterking van de organisatie- en ontwikkelkracht 

van het cluster en versterking van onderzoeks-

faciliteiten in het Joint Research Centre (zie 

projectfiche JRC). Twee concrete voorbeelden zijn 

het Centre of Expertise Water and Energy en het 

MBO DeltaLAB. Het Centre of Expertise is gericht op 

het versterken van HBO praktijkgericht onderzoek. 

Praktijkgericht onderzoek levert ‘voeding’ voor het 

onderwijs dat daarmee professionals opleidt waar 

de markt morgen behoefte aan heeft. Het MBO 

DeltaLAB Zeeland realiseert een betere aansluiting 

tussen middelbaar beroepsonderwijs en beroeps-

praktijk op het gebied van Delta Technologie, 

Energietransitie en Wind op Zee. Bedrijven, overheid 

en onderwijs hebben daarom de handen ineen 

geslagen om door middel van DeltaLAB Zeeland de 

onderwijskwaliteit verder te versterken. 

4. Het TTC-GD is een concreet plan voor een 

(inter)nationaal innovatie-, test-, certificerings- en 

demonstratiecentrum voor getijdenenergie. De 

demonstratie turbines staan voor onderzoek en 

ontwikkeling ter beschikking aan partijen die geen 

eigen turbine hebben, zoals onderwijs- en 

onderzoeksinstellingen. Daarnaast zal de TTC-GD 

faciliteiten voor turbinebouwers beschikbaar zijn. 

Hiervoor zijn meer dan 20 (internationale) 

aanvragen ontvangen. TTC-GD bouwt ook een 

infotainment en technology center. Het centrum zal 

worden gebruikt voor het ontvangen van klanten 

van de technologie-eigenaren, door onderwijs-

instellingen voor excursies en stages en als algemeen 

toeristische attractie. We verwachten dat deze 

nieuwe sector volop kansen heeft zich verder te 

ontwikkelen, dat dit turbinebouwers naar Zeeland 

kan halen die zich op een exportmarkt richten. 

5. Zeeuwse partners hebben, via ontwikkelings-

bedrijf Economische Impuls Zeeland, een onder-

steunings- en investeringsinfrastructuur opgebouwd 

waarin startende en innovatieve MKB ondernemers 

kunnen groeien en innoveren. Het voldoet aan een 

behoefte van Zeeuwse ondernemers en draagt bij 

aan vernieuwing en groei van de Zeeuwse economie. 

Het is nodig om de basis van deze infrastructuur 

verstevigen en uit te bouwen. 

6. De zogenaamde 'aanjaaggelden' zijn bedoeld om 

nieuwe programma’s, projecten en business cases te 

laten ontstaan door verkenningen en haalbaar-

heidsonderzoeken te financieren. Daarnaast komt 

met de aanjaaggelden geld beschikbaar voor het 

faciliteren van icoonprojecten: demonstraties en  
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pilots die een toonvoorbeeld zijn van cluster-

samenwerking in de sectoren uit het actie-

programma. 

Aan de provincie nu de taak om te zorgen dat de 

uitwerking van deze projecten echt gaat 

plaatsvinden. Vorig jaar januari is de commissie 

Balkenende gestart, in juni was er het rapport. In 

december sloot de discussie in de Kamer met de 

conclusie dat er goede projecten moesten worden 

ingediend, en nu zijn we zo ver dat we met die 

projecten aan de slag kunnen. Een mooi 

resultaat. Daarnaast praten we met het Rijk verder 

over Thermphos, want ook daar hebben we de hulp 

van het Rijk zeker nog nodig in de komende tijd. 

Daarover hopelijk een volgende Krabbels meer.  

Jo-Annes de Bat 

- o - o - o - 

Tegenwind 

De Spaanse schrijver 

Cervantes verrijkte de 

literatuur met zijn boek 

over Don Quichot, zijn 

page Sancho Panza, zijn 

geliefde Dulcinea en zijn 

paard Rocinante. Bekend 

is zijn strijd tegen de windmolens.  Toen hij dat boek 

schreef in de 17de eeuw waren er al windmolens. 

Noodzakelijk voor o.a. de bemaling van het land en  

het opwekken van energie om het graan te malen, zij 

het op een primitieve manier. Voor de bevolking van 

grote waarde, maar Don Quichot het anders en hij 

bond de strijd aan met de windmolens.  

Nu zijn windmolens weer een belangrijk gespreks-

thema samen met andere soorten energie. Teveel 

om op te noemen en voor een leek erg verwarrend. 

De voorstanders van de zogenoemde groene energie 

zeggen dat de voorraad fossiele brandstoffen snel 

slinkt, hoewel er nog steeds nieuwe velden met gas 

of olie worden ontdekt. Dat de energie uit die 

fossiele bronnen de lucht vervuilt en het klimaat 

beïnvloeden, dat kernenergie gevaarlijk is en afval 

oplevert dat eeuwen lang besmet blijft. Hoewel je 

soms doodmoe wordt van hun fanatisme voor 

nieuwe vormen van energie en vooral het dreinige 

karakter daarvan, is het goed dat er gewerkt wordt 

aan de ontwikkeling van nieuwe  energiebronnen. 

De ontwikkeling is nog volop gaande en kost de 

burgers  extra geld kost via allerlei toeslagen. Dat is 

niet zo heel erg, maar moet geen tientallen jaren 

duren. 

 

 

 

Voor voldoende wind- of zonne-energie voor grote 

aantallen mensen zijn heel wat windmolens en 

zonnepanelen nodig. Dus strijden ook hele volks-

stammen tegen de komst van meer windmolens en 

zonneparken. Zij wijzen op de hoge kosten van de 

productie van de windmolen en de “onderstellen” 

waarop ze op zee rusten. En het kost een aardige 

duit die energie aan land te brengen. De kunnen niet 

zo maar op de bodem van de zee rusten, maar 

moeten beschermd  worden tegen de werking van 

de zeebodem en het nooit rustende water. En  

dergelijke massale molenparken zijn ook schadelijk 

voor trekvogels, want velen daarvan krijgen letterlijk 

een klap van de molen van de draaiende wieken 

komen. En onder water zal de biodiversiteit 

verstoord worden. Want al die palen in het water 

zijn (populair gezegd) “ingesmeerd” tegen roest-

vorming  door het zoute water. Wat de gevolgen zijn 

van het “insmeren” voor de kwaliteit van het 

zeewater en de visstand weet niemand nog, maar de 

Nederlandse visserijwereld maakt zich daarover 

grote zorgen. En de zeevisserij is een belangrijk 

onderdeel van onze bestaansmiddelen en gezonde 

voedselvoorziening.  

De tegenstanders van de alternatieve energie-

bronnen vrezen dat de prijzen voor dit soort energie 

hoog zullen blijven, o.a. omdat er niet iedere dag 

voldoende wind- of zonne-energie opgewekt kan 

worden en er dan er  andere kanalen energie benut 

moeten worden. En niemand weet echt hoeveel 

windmolens en zonnepanelen je nodig hebt om ons 

werkelijk vierentwintig uur op vierentwintig uur op 

zeven dagen volop van energie te kunnen voorzien.  

Natuurlijk kan dit opgelost worden door meer 

kernenergie te produceren, maar dan staan de 

tegenstanders daarvan helemaal op hun achterste 

benen. Natuurlijk kleven er aan kernenergie grote 

nadelen, maar zijn die groter dan de voordelen? 

Natuurlijk zitten we met het problemen van het lang 

actief zijnde afval en vooral de opslag daarvan. Voor 

dat laatste zijn al veel mogelijkheden aangedragen, 

zoals de opslag in zoutkoepels of niet meer actieve 

steenkolenmijnen. Bijna iedereen vindt dat prima 

mogelijkheden, die we zeker moeten benutten als 

het maar niet in hun buurt is. 

En dan krijgen we via de schrijvende pers de 

mededeling dat het jaar 2016 voor de wind-

molenparken een slecht jaar is geweest en dat ook 

de eerste maanden van dit jaar nadelig was voor de 

windmolenbezitters. Er was te weinig wind! Het had 

niet genoeg hard genoeg gewaaid om zoveel 

windenergie te kunnen opwekken dat dit geld 

oplevert voor de aandeelhouders van de  
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windparken. Gelukkig konden die arme zielen het 

nog redden dankzij de subsidie die zij uit onze 

gezamenlijke portemonnee, ook wel ’s lands schat-

kist genoemd, krijgen. Anders moeten ze er geld op 

toe leggen en ja, dat doet pijn! Nog meer subsidie 

dan maar en dus verhoging van allerlei soorten 

milieubelasting? Ideeën uit het verkiezings-

programma van GroenLinks. Nog meer windmolens 

op zee of nog meer enorme velden met zonne-

panelen in mooie en natuurrijke gebieden. Ik heb ze 

gezien in fraaie landschappen in Duitsland en 

Zwitserland, maar je wordt er niet vrolijk van. 

Alternatieve energie? Prachtig, prima, maar laten we 

wel heel goed nadenken hoe we dat willen inrichten 

en daarbij niet vergeten te kijken naar de voordelen 

van kernenergie, bijvoorbeeld minder tot geen lucht-

vervuiling en goede opslagmogelijkheden in lege 

zoutkoepels en steenkolenmijnen, zodat Don 

Quichot weer niet tegen windmolens ten strijde 

trekt, maar dat hij aandelen kan kopen in de 

windmolenparken en daaraan geld kan verdienen, 

zodat hij Sancho Panza een behoorlijk loon kan 

betalen,  Dulcinea een onbezorgd leven kan bieden 

en Rocinante hetzelfde in een verblijf voor 

gepensioneerde spring- en renpaarden. En dat wij, 

brave burgers, geen torenhoge milieubelastingen 

behoeven te betalen, waarop dan ook nog eens een 

BTW van 21% geheven wordt. Ook dat is goed 

rentmeesterschap! 

Augustinus. 

- o - o - o - 

Nieuw Goes trekt ten strijde 

Wanneer jonge mensen gaan 

deelnemen aan het 

maatschappelijk leven doen 

ze dat met veel idealisme en 

het vaste voornemen om het 

volgens hen vastgeroeste 

systeem flink op te schudden 

en nieuwe wegen te banen. 

Toen ik als heel jonge 

secretaris van de R.K.V.V. 

Robur in de voetbalwereld kwam, had ik die drang 

ook. Ik wilde daar een frisse wind laten waaien en de 

ramen openzetten. Maar het bleek het erg moeilijk 

om de muur van conservatisme te doorbreken. Ik 

stootte mijn neus nogal eens en werd zo door 

schade wijzer. Schande was er niet bij, want de 

voetbalwereld was in de jaren zestig van de vorige 

eeuw flink vastgeroest. Ik heb de strijdbijl nooit  

 
 

 

begraven, wat mij door sommigen niet altijd in dank 

werd afgenomen. 

Diezelfde “vernieuwingsdrang” had ik ook toen ik in 

1998 lid van de gemeenteraad werd, ook al was  ik 

was de zestig levensjaren toch al gepasseerd. Alles 

ging heel formeel volgens vaste lijnen en in de geest 

van: zo doen we het al lang en blijven we doen. Zo 

maar van die hele kleine dingen, waar je wel aan 

went en omzeilt via allerlei sluip- en omweggetjes, 

want uiteindelijk leiden vele wegen naar Rome. 

En dan sla ik op 22 maart de PZC open en zie ik dat 

een nieuwe lokale partij wil scoren tijdens de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018 ofwel dat 

“Nieuw Goes strijd wil met de oude politiek”. Prima 

dacht ik, jongelui die belangstelling hebben voor de 

Goese politiek en daaraan wil deelnemen. Maar die 

naam. Die is niet zo nieuw als ze denken. Die naam 

ontstond al in de jaren twintig van de vorige eeuw 

en voor een wijk die vanaf ongeveer 1916 tot aan de 

oorlog gebouwd was tussen het Goese station en de 

Voorstad door de “woningbouwvereniging Nieuw 

Goes”. Het merendeel van de in die jaren gebouwde 

huizen staat er nog. De minst kwalitatieve zijn 

gesloopt en vervangen door o.a. de voormalige VW – 

Garage van Strien en de Citroëngarage in de 

Voorstad. Er was tussen 1924 en 1932 zelfs een Café 

en Melksalon “Nieuw Goes”, dat in 1932 werd 

verbouwd en uitgebreid tot “Hotel, Café, Restaurant 

Nieuw Goes”. Het werd uitgebaat door de heer 

Jacobs met de minder fraaie bijnaam van “Jan de 

Zeiker”.   

In het najaar van 1944 kreeg het hotel een bom op 

zijn dak en liep het flinke schade op, maar gelukkig 

vielen er geen slachtoffers. Na de oorlog werd het 

hotel nog onder de naam “Nieuw Goes” voortgezet 

en later verbouwd en omgedoopt in “Hotel 

Ockenburg”. Inmiddels is die naam ook verdwenen. 

Terug naar de hedendaagse politiek.  De bedenker 

en “kernlid” van de nieuwe partij zegt dat de huidige 

partijen niet naar de bevolking luistert en precies 

andersom doet dan wat “het volk” wil. Zo had dat 

volk bij de vraag om mee te denken over de 

bezuinigingen een aantal wensen geuit, maar daar 

was volgens de toekomstige twintigjarige politicus 

niet naar gehandeld, maar wel precies andersom. 

Dus conclusie: de kloof tussen de ‘elite’( gemeen-

telijke bestuurders) en “het volk” is groot en diep. En 

dan maken die huidige oude politiekers ook nog te 

weinig gebruik van de moderne communicatie-

middelen als facebook, twitter, ipads en instagram 

en welke andere grammen er nog meer bestaan. En 

daarom gaan deze jonge strijders volgend jaar de 

strijd aan met al die politieke oude knarren en wordt  
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hun partij meteen de grootste van Goes. Maar ik heb 

hun website eens bekeken, maar daar ‘wier ik niet 

vee wiesder van’. Ze denken nog na over het 

partijprogramma en dat krijgen we later in hapklare 

brokken te lezen, want stel je voor dat  die oude 

partijen er met hun ideeën vandoor gaan.  Zo willen 

ze o.a. de problemen in de zorg aanpakken, maar, al 

weer pindakaas, dan moet je toch echt bij de Haagse 

Binnenhoffers zijn. En ze willen ons meer Zeeuws 

bewustzijn bijbrengen. Daarom moeten er 

plaatsnaamborden in het Zeeuws komen en moeten 

mensen die van buiten Zeeland komen Zeeuws 

kunnen leren.  

Maar dat zal nog niet van een leien dakje gaan, want 

het Zeeuws is namelijk geen erkende taal, maar een 

verzameling van hoop dialecten die van dorp tot 

dorp steeds kleine beetjes verschillen. En dus kun je 

ook geen Zeeuwse taalcursussen aanbieden, want 

welke Zeeuwse taele wil je aanbieden? Die van 

Schouwen-Duuveland, Peeland, de Zak of Zeeuws 

Vlaanderen? En het klienkt glad nie as un Hollander 

of Brabander of Limburger Zeeuws gae proaten.  

En misschien is wat ik hier schrijf ook maar 

potjeslatijn. Maar laat ik eerlijk zijn. Als ik als een 

geboren Zeeuw een boekje in dialect moet lezen, 

heb ik al veel moeite om dat te doen. Laat staan een 

Limburger, wat volgens geleerden is dat “een slecht 

Duits sprekende Belg is die denkt dat hij in 

Nederland woont”. Ik weet niet welke geleerde deze 

woorden heeft uitgesproken, maar ik hoop niet dat 

de lezers van Limburgse afkomst zich hierdoor 

gekwetst zullen voelen. En als ik twee rasechte 

Zeeuwen met elkaar hoort praten, moet ik ook 

vragen of ze hun gesprek willen ondertitelen. 

En laat ik eerlijk wezen. In mijn 12-jarig bestaan als 

dienaar der Goese inwoners heb ik weinig van 

kloven gemerkt. Zeker niet als je zelf de mensen in 

kantines, sport- en kunstaccommodaties of andere 

ontmoetingsplaatsen opzoekt. Daarom kunnen de 

Nieuwe Goesenaren zich beter aansluiten bij een van 

de bestaande partijen en ze helpen zich te 

veranderen en aan te passen ‘an de nieuwe tied’ en 

daarbij niet te vergeten dat een goed persoonlijk 

gesprek  meer helpt dan teksten op facebook, 

instagram, monogram en anagram, ipad of andere 

padden of paden.  

Augustinus. 

- o - o - o - 

 

 

 

 

 

CDAV Zeeland 

Verslag bijeenkomst CDAV Zeeland  20 mei 2017.  

Deze bijeenkomst werd gehouden in Résidence Oud 

Bommenade in Zonnemaire en had als onderwerp 

‘Zorgrecreatie’. Zorg is een actueel onderwerp en 

belangrijk voor het CDA. In Zeeland is ook recreatie 

een belangrijke economische pijler. Er waren 20 

deelneemsters, waaronder een vertegenwoordiger 

van CDAV Noord-Brabant en Joba van de Berg ons 

Zeeuwse Tweede Kamer lid.  

Vernieuwing is voor deze beide branches nood-

zakelijk. In dit bedrijf worden deze 2 onderdelen 

verbonden, waarbij ook het agrarische bedrijf sterk 

is betrokken. De vernieuwing van de combinatie zorg 

en recreatie is een ingewikkeld proces o.a. door 

allerlei wetgeving. 

Onderneemster Brenda Voet vertelde over haar bedrijf. 

Het agrarisch bedrijf met een oppervlakte van 65 ha. 

is al negen generaties in bezit van de familie. Om het 

bedrijf meer toekomstperspectief te bieden was 

uitbreiding noodzakelijk. Eerst is er een minicamping 

opgezet. Deze heeft zich verder ontwikkeld en 

onderscheidt zich door de zeer grote plaatsen voor 

caravan of tent, tot 1000 m². Maar er is meer nodig 

om ook de 10e generatie een toekomst te geven.  

Het weidse land rondom het bedrijf geeft een gevoel 

van rust. Hoe kun je gebruik maken van de rust en 

de ruimte voor kwaliteit van leven, zodat mensen 

dichter bij de natuur weer op adem komen.  Hoe 

creëer je een fijne plek voor mensen om op verhaal 

te komen of om te genezen? Maar ook vakantie te 

vieren, ondanks dat een handicap of ziekte dat 

vrijwel onmogelijk maakt. Met deze visie en met 

idealisme is Brenda aan de slag gegaan. 

In 2003 is zij begonnen met het vormgeven van haar 

plannen. Nu staat er 1 zorgwoning die tot stand is 

gekomen met diverse partners. Het plan is dat er  

 

 

 

 

Zomerspreuk 

Zingt de Leeuwerik hoog in de lucht, 

heerlijk weer voorspelt zijn vlucht.            Vervolg op pag. 10. 
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volgend jaar 17 staan. Dit is vlug opgeschreven, maar 

het is een zeer lange weg geweest van zoeken, 

proberen, overleggen, maar vooral van vasthoudend 

zijn. Voor zorg zijn er regels en wetten, voor 

recreatie en de landbouw ook. Het probleem is deze 

in elkaar te schuiven, elkaar te laten versterken i.p.v. 

muren op te trekken. Creatief omgaan met regels en 

wetten is nog geen vanzelfsprekendheid. Dat is de 

omslag die nog gemaakt moet worden in de politiek 

en bij de ambtenaren. Dat is de opgave waar we 

voor staan.  

De aanhouder wint en Brenda heeft het voor elkaar 

gekregen dat het bedrijf van zorg en recreatie nu 

gestalte krijgt. Mensen komen voor revalidatie en de 

ervaring is dat de rust en de ruimte, gecombineerd 

met specialistische hulp van diverse professionals, 

helend werkt. 

Vervolgens maakten 

we een wandeling 

over het bedrijf. Alles 

ziet er zeer verzorgd 

uit, wat bijdraagt  aan 

het gevoel van rust. 

De zorgwoning is 

geschikt voor een 

bewoner(s) met een (complexe) zorgbehoefte en 

mantelzorger(s). Professionele hulp is in te schakelen 

als dat nodig is. Zo kan er een fijne vakantie gevierd 

worden. Eventuele andere familieleden kunnen op 

de camping staan.  

Terug in de behandelruimte van het bedrijf heeft Jos 

van Ginneken, raadslid in Terneuzen gesproken over 

de politiek en de zorg en recreatie. Nieuwe 

initiatieven verdienen ondersteuning van de politiek. 

Ga aan de slag met vernieuwingen die ondernemers  

willen realiseren. Geef  vertrouwen  en beperk 

controles. In samenhang met de nieuwe omgevings-

wet en de kustvisie kan zorg en recreatie vorm 

krijgen. Het was goed dat ons Tweede Kamerlid Joba 

van den Berg aanwezig was. Zij zal actief de 

belangen van Zeeland behartigen. Daarna genoten 

we van een goed verzorgde lunch en contacten 

gelegd en verstevigd. Een belangrijk onderdeel voor 

de CDA Vrouwen! 

Suzanne van Avermaete 

- o - o - o - 

Van de fractievoorzitter 

Het Omnium heeft in de afgelopen 

periode weer onze aandacht in de 

gemeenteraad gehad.  Dat is zeker niet 

voor het eerst. Het is best een lastig 

onderwerp omdat je deze zaak zo heel duidelijk van  

 

twee kanten kunt bekijken. Er is inmiddels met 

brede steun in de raad een kader afgesproken om 

onderzoek te doen. Het Omnium is van grote waarde 

voor de Goese bevolking. Daar moeten we iets voor 

over hebben, maar aan dit prijskaartje zit natuurlijk 

een realistische grens. Het onderzoek moet zicht-

baar maken hoe we als Goes verder kunnen met het 

Omnium en wat daarbij de beste vorm is en wat dat 

kost. We wachten de uitkomst van het onderzoek af 

en zullen hierover dan in de Raad met elkaar in 

gesprek gaan. 

WKO Ouverture 
Het dossier WKO Ouverture 

heeft veel  teweeggebracht en 

lijkt nu met een aan zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid 

op een mooi resultaat af te 

sturen. 

De situatie is dat het contract met leverancier van 

“warmte” Eteck per 31 december 2017 afloopt. De 

gemeente is al geruime tijd geleden in gesprek 

gegaan met Eteck om te bespreken of een 

verlenging tot de mogelijkheden behoorde. Dat 

bleek alleen mogelijk tegen aanzienlijke kosten voor 

zowel de bewoners van de wijk Ouverture als voor 

de gemeente.  

Na verschillende vruchteloze pogingen om tot een 

oplossing te komen is de gemeente op zoek gegaan 

naar alternatieven. Die werden gevonden in twee 

individuele systemen, waarbij de bewoners net als in 

enkele andere wijken verantwoordelijk werden voor 

hun eigen warmtevoorziening.  

Voor de bewoners zou dit op den duur duidelijk 

voordeliger zijn dan doorgaan met Eteck. Nadeel was 

dat er een investering werd verwacht en dat bij een 

van de alternatieven er graafwerkzaamheden 

noodzakelijk werden. Dit bracht nogal iets teweeg in 

de wijk. Met actieve betrokkenheid uit de wijk is er 

gekeken of er toch niet meer mogelijk was. Dit heeft 

ertoe geleid dat de gemeente de beide individuele 

systemen aanzienlijk aantrekkelijker heeft kunnen 

maken. Maar daarnaast bleek een partij bereid de 

collectieve warmtevoorziening van Eteck tegen en 

onveranderd tarief over te willen nemen.  

Dit is allemaal gepresenteerd aan de bewoners. Deze 

maken nu een keuze. De uitkomst is nog niet 

bekend, maar de uitkomst lijkt niet moeilijk te raden. 

De Raad is in dit hele proces vanaf het eerste 

moment goed op de hoogte gehouden. Wethouder 

en Raad hebben voortdurend de belangen van de 

bewoners en het budget van de gemeente bewaakt. 

In de maand juni valt de definitieve beslissing 
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Ontwikkelingen A58 

Wie de Nansenbaan met enige regelmaat gebruikt, 

heeft kunnen zien hoe in enkele maanden tijd het 

aanzien van een deel van deze weg aanzienlijk is 

veranderd. In korte tijd verscheen de turbokluif 

rotonde. Inmiddels mag het verkeer van een deel 

van deze rotonde gebruik maken. De tweede afslag 

Goes aan de A58 wordt met grote voortvarendheid 

ter hand genomen. Voor het einde van het 

kalenderjaar zal dit mooie project gereed zijn. Als 

CDA en als Goes mogen we blij zijn dat dit 

ambitieuze plan uiteindelijk met een mooi resultaat 

is gerealiseerd. 

Duurzaamheid en milieu 

Een goed rentmeesterschap is een 

van de uitgangspunten van het CDA. 

Het is goed dat wij ons dit 

realiseren, want het onderwerp 

milieu wordt nogal eens geclaimd 

door partijen las Groen Links of D’66. Het is echter 

juist ook het CDA dat zich bewust is van onze 

opdracht als goed rentmeester onze leefwereld, 

onze planeet goed te beheren en door te geven aan 

ons nageslacht. De gemeente Goes en onze CDA-

wethouder is hierbij op een aantal onderdelen zeer 

succesvol zoals we in de Raad hebben kunnen 

vaststellen. Zo is het aantal woningen dat niet meer 

aangesloten is op gas ruim boven het landelijk 

gemiddelde. Ook op andere onderdelen is Goes 

goed op weg een duurzame gemeente te zijn. Het 

CDA zal deze initiatieven met veel belangstelling 

volgen. 

Voorbereiding verkiezingen 

De landelijke verkiezingen zijn nog maar net 

afgesloten, met een voor ons CDA trouwens een 

prachtig resultaat of het bestuur en de fractie 

hebben al de eerste gesprekken gevoerd over de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Dat 

lijkt nog zo verschrikkelijk ver weg, maar er moet 

dan ook nog heel wat gebeuren. Er komt een 

commissie die een verkiezingsprogramma moet gaan 

schrijven. Dat moet dan tijdig, lees november, 

gereed zijn om de leden de kans te geven hun 

mening daarover te geven. 

Ook moet er natuurlijk een lijst worden samen-

gesteld met kandidaten voor de nieuwe fractie. Wie 

blijven, wie komen, wie gaan? 

Als u dit leest hebben we inmiddels ook al een 

lijsttrekker. Onder leiding van Derk gaan we als CDA 

Goes voor een heel mooi resultaat. De fractie zet 

zich daar met volle overtuiging voor in. 

Frans van der Knaap 

 

 

Dank voor uw vertrouwen! 

Op 22 mei jongstleden werd ik als 

lijsttrekker aangewezen tijdens 

onze jaarlijkse najaars-ALV. 

Allereerst hartelijk dank voor dat 

vertrouwen!  

Het is een logisch moment om 

terug te blikken op de afgelopen 

collegeperiode, die nog niet ten 

einde is (!). Na een goede en intensieve campagne 

eindigden we de vorige verkiezingen in 2014 met 

een mooie zetelwinst, maar liefst zeven fractieleden 

mochten namens onze partij plaatsnemen in de 

raadszaal.  

Er is veel gerealiseerd afgelopen collegeperiode. 

Regelmatig toetsen we als college hoe ver we staan 

met ons collegeprogramma en de conclusie is dat we 

voor op schema lopen. Dezelfde conclusie konden 

we enkele maanden geleden samen met de fractie 

trekken op basis van het CDA-verkiezings-

programma. 

Mooie resultaten, zoals op het gebied van wonen, 

waaronder de doorontwikkeling van de wijk Mannee 

en een doorstart van de Goese Schans.  

Ook is volop meegewerkt aan de vestiging van 

nieuwe ondernemers en daarmee werkgelegenheid. 

De bedrijfsgronden op bedrijventerrein de Poel zijn 

nagenoeg uitverkocht, dus het plan om Poel V te 

gaan ontwikkelen hebben we weer uit de ijskast 

gehaald. Ook de aanpak van de leegstand in de 

binnenstad is actief opgepakt. In samenwerking met 

ondernemers heeft dit geresulteerd in een afname 

van de leegstand.  

De verbetering van ‘Sportpark het Schenge’ is 

vergevorderd en wordt het komende jaar afgerond. 

De jeugdzorgtaken die we overgedragen hebben 

gekregen van het Rijk, zijn goed geland zodat er geen 

jongeren tussen wel en schip raken. Op dit vlak 

hebben we financieel nog wel een grote uitdaging. 

Zaken waar we als CDA Goes trots op mogen zijn. 

Helaas is er niet alleen ontwikkeld en geïnvesteerd, 

maar moest er ook bezuinigd worden. Onder druk 

van kortingen door het Rijk en tegenvallers, zoals het 

wegvallen van het DELTA-dividend, moesten we 

kritisch kijken naar de omvang van inkomsten en 

uitgaven. De opgave was zo’n 4,4 miljoen per jaar en 

dat is gelukt! Het was niet gemakkelijk maar als CDA 

hebben we onze verantwoordelijkheid genomen. 

Ook dat is Rentmeesterschap.   

We hebben ons daarin onderscheiden van andere 

partijen, die niet met alternatieven kwamen, maar  

 

 

           Vervolg op pag. 12. 



KRABBELS ============================================================================= 

 

12 

de weg kozen van het zuur aan de zijlijn staan. Ook 

op onze rol in dit proces mogen we trots zijn. 

Ook voor mij persoonlijk was het een enerverende 

periode. Starten als raadslid en na een jaar als 

wethouder namens onze partij in het college 

plaatsnemen. Een intensieve en prachtige periode! 

Dan nu de blik op de komende verkiezingen en de 

campagne. Campagnevoeren is voor ons als CDA 

vooral het verder intensiveren van ons contact met 

de Goese inwoner. De fractie heeft veelvuldig 

contact gezocht via de ‘permanente campagne’, 

waarbij ook geregeld leden zijn aangeschoven. Ook 

voor mijzelf geldt dat ik in mijn rol als wethouder 

dagelijks in contact ben met inwoners en 

ondernemers.  

Dat is ook wat we als CDA’ers, leden en actieve 

politici, mogen én moeten verwachten van elkaar. 

Niet alleen in het stadskantoor maar op het 

schoolplein, de sportkantine, of waar dan ook. 

Steeds weer in gesprek met 

de mensen om ons heen, 

luisteren naar de opgaven en 

uitdagingen en meedenken in 

oplossingen. 

Het is een mooie tijd waar ik persoonlijk altijd erg 

naar uit kijk. Ook het nadenken over en schrijven van 

ons verkiezingsprogramma is een belangrijke taak 

voor de komende tijd. Dat nadenken en formuleren 

van onze Goese plannen voor de toekomst zullen we 

weer samen met de Goesenaar doen.  

In het minst gunstige geval hebben we te maken met 

drie nieuwe partijen tijdens de komende campagne. 

Die versplintering is nergens goed voor, maar ik heb 

vooral vertrouwen in onze eigen boodschap.  

Laten zien dat wij een stabiele factor zijn, het CDA 

Goes als een club waar je bij wilt horen, getuige ook 

alle nieuwe leden die zich weer bij ons hebben 

aangesloten. Het CDA Goes als team dat 

verantwoordelijk durft te dragen, ook als het er echt 

op aankomt. 

Die boodschap slaat aan, ik 

hoor het dagelijks tijdens 

mijn contacten met inwoners 

en ondernemers. We hebben 

het ook gezien in de uitslag 

van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Mijn 

zoon van 10 jaar vatte het uitstekend samen. We 

keken samen naar de verkiezingsuitslag in de krant 

en we hadden het over de verschillen tussen de 

partijen. Na mijn uitleg vroeg hij: “Ja maar Papa, 

waarom stemt dan niet iedereen gewoon op het  

 

 

CDA?” Laten we onszelf die vraag een aantal keer 

stellen de komende periode! 

Dank voor uw vertrouwen! Samen met u, ga ik graag 

voor een Goese toekomst en een mooie 

verkiezingsuitslag! 

Derk Alssema 

- o - o - o - 

“Een persoonlijk gesprek werkt altijd goed” 

Deze kop in een krant viel me 

direct op. Het stond boven een 

artikel over mensen die na 

ontslag moeilijk een nieuwe baan 

kunnen vinden en daarbij hulp 

nodig hebben. En als ‘ei van Columbus’ was 

bovenstaande kop gevonden. Hoe is het mogelijk? 

denk je dan. Wordt er bij een sollicitatie dan niet 

meer gepraat en alleen maar gesproken? Gaat alles 

via het internettoestel en wordt de menselijke factor 

zo maar achterwege gelaten? Wil je als sollicitanten-

oproeper niet weten ‘wat voor vlees je in de kuip’ 

hebt? Als je tenminste weet dat dit spreekwoord 

bestaat en wat het betekent. Ik heb in mijn 

werkzame leven niet zo veel gesolliciteerd. Ik werkte 

ruim 28 jaar bij hetzelfde bedrijf en werd er, toen 

het niet meer liep in de potten en pannen, 

slagroomkloppers en afdruiprekken, het witgoed en 

de haarden en kachels, uitgerangeerd.. Na bezoeken 

aan het arbeidsbureau ging je solliciteren bij 

bedrijven van wie je dacht dat ze wellicht 

belangstelling hadden voor je vaardigheden en je 

stuurde hen een uitvoerige levensbeschrijving. Van 

sommigen hoorde je niets, sommigen schreven dat 

ze mij niet zochten en bij anderen werd je 

uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Die 

wilden dus wel eens weten wat voor vlees er in die 

kuip zat. Vaak was het een ‘interessant en goed 

gesprek’, maar wat het resultaat ‘net niet’. Ik was 

toen nog maar net 50 jaren jong, maar dat vond men 

dan al te oud. Het merkwaardige was dat de mensen 

die dat vonden, vaak ook die grens al waren 

gepasseerd. Maar je was in ieder geval gehoord en je 

kon er wat van leren voor een mogelijk volgend 

gesprek. 

In deze ‘snelle’ tijd lijkt het of het 

persoonlijke gesprek er niet zoveel 

meer toe doet. Alsof het de 

sollicitantenoproeper niet  interes-

seert wie hem om een plaatsje in 

zijn bedrijf vraagt, zodat  
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hij zijn gezin kan onderhouden en nuttig kan zijn in 

de maatschappij. Van hem of haar wordt verwacht 

dat hij  of zij per e-mail zijn of haar kwaliteiten bij de 

oproeper deponeert en aanbeveelt en dat ze hem of 

haar daarom als medewerk(st)er moeten aannemen 

en hij of zij daarbij ook zijn of haar maatschappelijke 

levensloop vermeldt. De kans op een uitnodiging is 

niet zo erg groot. Zeker niet als je een naam hebt die 

de oproeper vreemd in de oren klinkt of als niet of 

moeilijk leesbaar of uitspreekbaar wordt bevonden. 

Weinig kans dat ze in je vlees en kuip geïnteresseerd 

zijn, ook al heb je nog zulke goede papieren, schrijf 

en spreek je goed hun moer’s taal en ben je hier 

geboren. ‘Wat de boer niet kent, dat (vr)eet hij niet!’ 

is dan het vaak toegepaste spreekwoord. Als ze dat 

tenminste ook kennen. 

Heb je een aandoening of handicap, waardoor je 

anders functioneert dan het merendeel der 

mensheid, is dat meestal ‘van hetzelfde laken een 

pak’. Aan die man of vrouw zit een vlek(je) dus zal 

die wel niet functioneren en vaak verzuimen. Ze 

worden niet als normale mensen gezien, dus vraag je 

ze niet om eens te komen praten, terwijl ze alle 

gevraagde papieren bezitten en een persoonlijk 

gesprek de verblinde ogen kan openen. 

Politieke ruzies ontstaan vaak omdat mensen in 

partijen niet meer met elkaar praten en niet naar 

elkaar luisteren. De één zegt het zus en de ander 

begrijpt het zó en wil het alleen maar zó begrijpen, 

omdat hij of zij vindt dat ‘de één’ geen gelijk heeft. 

Het eigen gelijk gaat voor en het komt niet bij hen 

op dat een ander ook wel eens gelijk zou kunnen 

hebben. En dan krijg je vaak deze reactie: ‘Ja we 

hebben met elkaar gesproken, van gedachten 

gewisseld, maar, ‘met alle respect’, de ander zijn of 

haar standpunt is onjuist’. Einde verhaal en gesprek 

en dat van ‘met alle respect’ is ook niet gemeend. 

Ieder mens maakt fouten, grote, iets minder grote 

en kleine. ‘Dat is een waarheid als 

een koe’. Waarom die waarheid 

aan een koe wordt toegeschreven, 

weet niemand, want het zou net 

zo goed een huismus kunnen zijn. 

Want als een koe een waarheid 

heeft, heeft een huismus dat ook. Alleen, die koe en 

die huismus kunnen niet (met elkaar) praten. Als ze 

wel zouden kunnen, zouden ze ook een goed 

gesprek kunnen voeren en dat zou dan goed werken. 

Dus beste lezer(es), luister goed naar elkaar en praat 

goed met elkaar, dan komt het best wel goed met u.  

Augustinus 

- o - o - o - 

 

Mijn gedacht 22 

Het CDA wordt wel eens een saaie partij 

genoemd en Sybrand Buma een saaie 

man. Waar dat op gebaseerd wordt is  

mij een raadsel, maar een beetje klop- 

pen doet het wel.  

Nu kun je ook niet verwachten dat iedere partijbons 

en lid alle dagen met een feestneus op lopen, maar 

we zijn ook geen saaie lieden. Laten we zeggen dat 

we Roomse blijheid met Protestante degelijkheid 

combineren, wat aangeeft dat we positief in het 

politieke leven staan en we het beste voor 

medeburgers willen. Dat is toch niet saai! En Fred, 

Alexander en Jesse lopen toch ook niet alle dagen 

met een roden dopneus op de kokker? Emiel 

misschien wel, want die komt tenslotte uit de 

Brabantse binnenlanden. Maar we zouden ons soms 

wel wat spettender kunnen presenteren. Maar….. 

we zijn op de goede weg. De vorm van de nieuws-

brieven is sterk verbeterd. Qua inhoud en opmaak 

zou het nog wat blitzer kunnen, maar qua 

presentatie zijn we erop vooruitgegaan. Het is geen 

saaie litanie van aan elkaar geplakte stukjes meer. 

De foto’s zouden nog wat vrolijker kunnen, want oh 

wat kijken sommige bobo’s ons toch saai aan. Beetje 

meer uitbundigheid mag best wel en ook nog eens 

een ontspannende illustratie, waardoor de eentonig-

heid wordt doorbroken. 

 

De Kamerverkiezingen hebben ons geen windeieren 

gelegd! Liefst 6 zetels erbij, een pracht resultaat. 

Onze Joba is met de hakken over de sloot in de 

kamer geland, want stel voor dat er twee andere 

CDA-ers voldoende voorkeursstemmen hadden 

gekregen. Dan had Zeeland naast de pot gepinkeld. 

Ik wens Joba veel Zeeuws succes toe. Het zal nodig 

zijn, want we kennen nogal wat problemen. Denk 

maar eens aan Termphos! 

Op het moment van schrijven moeten de echte 

onderhandelingen nog beginnen. In de vorige 

legislatuur (om het eens op zijn Vlaams uit te 

drukken), heeft Sybrand als een echte wieler-

liefhebber de benen nog al eens stil gehouden bij 

allerlei wilde en minder wilde plannen van het 

kabinet. Dat onder andere heeft die zes zetels 

opgeleverd. Als je weer aan de machtsbak wil zitten, 

moet je echter wel eens water bij de wijn doen en 

soms flinke scheuten. Maar ook op tijd de ‘benen stil 

houden’ of om het nog duidelijker te zeggen ‘de 

poot stijf houden’. Ik hoop dat het hem dat lukt.  

De nieuwe afslag naar Goes bij het ziekenhuis 

vordert langzaam maar zeker. Rijdend over de A 58 

zie je de contouren langzaam maar zeker steeds  
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duidelijker worden. En ga je vanaf het ADRZ via de 

Nansenbaan terug naar Goes Zuid dan zie je al 

duidelijk de wijzigingen in het patroon van de weg 

door allerlei nieuwe rotondes en afslagen. Als alles 

klaar is kunnen we alleen maar hopen dat de files 

tijdens de spitsuren in en uit Goes tot het verleden 

gaan behoren. En dat de overlast van grote 

vrachtauto’s, die niets in de bebouwde kom te 

zoeken hebben ook zal afnemen. En we mogen er 

trots op zijn dat we als CDA met wethouders en 

fracties steeds nauw betrokken bij zijn geweest. 
 

Er komt in onze dierbre gemeente weer een nieuwe 

politieke partij. NIEUW GOES gaat ie heten. Waarom 

die naam. Wel, volgens de kerngroep zijn de ‘oude’ 

partijen vastgeroest en deugt er (bijna) niets van het 

reilen en zeilen in de Goese politieke wereld. En die 

ouwe raadsleden gebruiken de ‘nieuwe media’ veel 

te weinig. En de inwoners moeten ook wat aan hun 

kennis van het Zeeuws gaan doen. Welk Zeeuws 

wordt er niet bijgezegd, maar dat kan ook niet, want 

er bestaat niet één “Zeeuwse Taele”, die de mooiste 

van “aollemaele” is. Het Zeeuws is, helaas helaas 

pindakaas, niet erkend als een Nederlandse taal. We 

hebben teveel dialecten. Stel dat hun idee 

gerealiseerd zouden worden en er komen ook 

‘Zeeuwse taalcursussen’, dan raken nieuwe 

inwoners uit niet –westerse landen helemaal van 

slag. Moeten die niet alleen inburgeren met o.a. 

gewone Nederlandse taalcursussen, maar ook met 

Zeeuwse taalcursussen, anders raak je hier niet 

ingeburgerd. Moeten ze niet alleen leren dat schone 

lakens in de linnenkast liggen, maar ook in de 

‘Spinne’. Zeggen ze misschien van de weeromstuit 

‘de lakenspinnekast’ en snappen wij weer niet wat 

zij weer bedoelen. Raken wij op onze beurt weer 

‘gedesintegreerd’. En een Aziatisch feestje bouwen 

is volgens hen ‘ vee te diere’. 
 

Het kan niet op met onze centjes. We houden over 

en we worden bestolen. Laten we het eerst maar 

over ‘overhouden’ hebben. De gemeentelijke 

financiële bollebozen dachten dat we vorig jaar een 

flink tekort zouden hebben, maar wonder boven  

wonder: we houden geld over. Hoe is het mogelijk in 

deze tijd? En dan nog een bedrag waarvan we 

menige arme bliksem aan een goed jaar inkomen 

geholpen zouden kunnen hebben. 

Achthonderdduizend Pietermannen liefst. Geen 

echte Pietermannen, maar wel veel geld waard. 

Maar….. we gooien het niet zo maar over de balk, 

want tante Loes wil het in de algemene reservepot 

stoppen. Van mij mag ze en van de gemeenteraad  

denk ik ook wel. Hebben we weer wat reserve in de  

oude kous. 

 

Wat erger was dat we ook voor tweehonderd 

vijftigduizend Pietermannen zijn bestolen. Ook weer 

geen echter Pietermannen, maar ook weer veel geld 

waard. Wat ik het ergste vind, is dat het op een heel 

listige manier is gebeurd. Met kleine ‘postjes’ die in 

de totale opsomming niet opvallen. Die zo gezegd in 

het grote geheel verdrinken. Soms maar met 

centenbedragen. Misschien heeft mevrouw Lange-

vinger wel gedacht: ‘wie het kleine niet eerst, is het 

grote niet weerd’. Misschien was die mevrouw in 

een eerder leven wel kruidenier of één van haar 

verwanten, want kruideniers hebben de naam vooral 

op de kleintjes te letten. Hoe het ook in elkaar 

steekt, het is wel een weerzinwekkende manier van 

bestelen van mensen, die het waarschijnlijk toch al 

niet breed hebben. Walgelijk gewoon! Dan wordt er 

hier in het Zeeuwse wel eens gezegd; ‘der klauwen 

moesten er afvallen’. Geen diplomatieke taal, maar 

wel recht voor zijn raap en daar kan ik het alleen 

maar mee eens zijn. En trouwens in diverse Midden 

Oosterse landen laat de rechter die k…..n er ook 

letterlijk afvallen door de wet toe te passen, die 

regelt dat van dieven de handen worden afgehakt. 

Gelukkig leven we hier niet meer in de Middel-

eeuwen, maar in een ‘beschaafde’ tijd, ware het niet 

dat we dat ook wel eens zouden toewensen aan 

mensen die op een corrupte manier aan hun geld 

komen ten koste van anderen. Dat wordt ook wel 

‘witte boorden - criminaliteit’ genoemd. 
 

De ouderen blijven in de race. De biljartclub van de 

voormalige soos in de Legerdiek willen het gebouw 

kopen. Dat kan zegt de wethouder, maar dan moet 

je wel eerst alvast een onderkomen hebben, want 

als je niet kunt betalen wat wij vragen dan piepel je 

naast de pot. En dat vind ik raar. De biljarters willen 

graag in het oude “tehuis”blijven. Prachtig zou je dan 

en we vragen niet de volle prijs, want er moet nogal 

een en ander aan het bouwsel gebeuren. Zo ’n 

juweel is het nu ook weer niet. Maar uit de krant 

maak ik op dat de ballenstoters de volle prijs moeten 

betalen om baas ‘in eigen tehuis’ te kunnen worden. 

Vind ik bepaald geen sociale gedachte. Misschien dat 

de CDA-fractie de biljarters een steuntje in de rug 

kunnen zijn. Belangrijk om volgend jaar stemmen te 

winnen. 
 

U kent mijn gedachten weer. Het zijn enkele 

gedachten van veel ware gedachten. Ik zal hier niet 

vermelden, want ieder mens heeft zo zijn of haar 

eigen gedachten over bepaalde zaken. Ik groet u 

allen en wensen u mooie zomerse dagen en een 

prettige vakantie. 

Augustinus 
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           INFORMATIE OVER CDA - Goes 

 
Wethouder 

Privé :   Derk Alssema, Marten Toonderlaan 30, 4481 DJ Kloetinge tel. 06-13520498, 

     E-mail:  derkalssema@me.com   

Werk :   M.A. de Ruijterlaan 2, 4461 GE Goes, tel. 0113-249605, E-mail:  derkalssema@me.com 

Portefeuille:   Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Economische zaken, Binnenstad, Jeugd en Onderwijs, 

          Sport, Cultureel erfgoed en Archief, Energie en Klimaatbeleid, Landschap en natuur.    

Fractie 

Voorzitter             :   Frans van der Knaap, Duke Ellingtonlaan 18, 4462 LJ Goes,  vice-voorzitter, tel. 0113-269400,  

           E-mail:  frans@vdrknaap.nl 

           Takenpakket:  Cultuur, Onderwijs en Jeugd, Financiën,Welzijn, Gezondheidszorg, Cultureel   

           erfgoed en Archief. 

Secretaris /            :  Patrick Simpelaar, De Stelle 43, 4464 BP Goes, tel. 215583,  

Vice fractie-                E-mail:  Patrick.Simpelaar@me.com 

voorzitter      Takenpakket:  Bestuur, Dienstverlening en publiekszaken, Informatievoorziening en       

           automatisering, Vergunning en (milieu) handhaving, Openbare orde en Veiligheid, Sport, 

           Samenwerking op de Bevelanden.  

Penningmeester :   Ad de Wit, Ring 3, 4471 PS Wolphaartsdijk, tel. 0113-586086,  

                                   E-mail:  addewit@wxs.nl   Bankrekening:  NL11KNAB0207908052 t.n.v. Fractie CDA. 

           Takenpakket:  Samenwerking op de Bevelanden, Binnenstad, Recreatie en Toerisme,      

           Verkeer en vervoer,  Bestuur, Dienstverlening en Publiekszaken, Financiën, Openbare werken, 

           Informatie en Automatisering.  

Leden :  Suzan van Avermaete - Nieuwelink, W.F. Hermanslaan 22, 4481 DR Kloetinge, tel. 0113-221413, 

     E-mail:  avermaete@zeelandnet.nl  

     Takenpakket:  Sport, WMO, Personeel en Organisatie, Welzijn, Gezondheidszorg. 

               Jan Hut, W.F. Hermanslaan 24, 4481 DR Kloetinge, tel. 0113-568145, 

     E-mail: j.hut@zeeuwsemuziekschool.nl  

     Takenpakket:  Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Onderwijs en Jeugd, Cultureel Erfgoed en 

Archief,      Energie en Klimaatbeleid, Sociale Zaken, Cultuur, Landschap en natuur, Participatiewet. 

     Izaak Melse, Duke Ellingtonlaan 26, 4462 LK Goes, tel. 0113-228039, 

     E-mail:  izaakmelse@zonnet.nl 

     Takenpakket:  Economie, Binnenstad, Recreatie en Toerisme, Sociale Zaken, WMO,  Participatiewet,    

     Communicatie en Citymarketing. 

     Yannick de Potter, Joost de Moorstraat 19, 4461 XG Goes, tel. 0628892308 

     E-mail:  jndepotter@hotmail.com 

     Takenpakket:  Economie, Energie en Klimaatbeleid, Landschap en natuur, Personeel en Organisatie. 

Fractiemedewerker / 

Commissielid          : Joost de Goffau, Website: cdagoes.nl - - Twitter: twitter.com/cdagoes - - 

                Facebook: facebook.com/cdagoes - - E-mail: joost@degoffau.com  

           Takenpakket:  Financiën, Openbare orde en Veiligheid, Vergunning en (milieu) Handhaving, 

           Economische Zaken. 

Commissielid   : Leen Moerland, Schalklaan 22, 4481 BN Kloetinge, tel. 06-49022559 

           E-mail: leenmoerland@gmail.com 

           Takenpakket : Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Openbare     

           Werken, Communicatie en Citymarketing. 

           Vervolg op pag. 16. 
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Bestuur: 

Voorzitter en   :  Marjan Vermaire, Jim Morrisonpad 11, 4462 LZ Goes, tel. 0113-230396, of 06-26550975 

afgevaardigde AB         E-mail:  m.vermaire@kpnplanet.nl 

Secretaris                 :   Arjan de Vries, Kamperfoeliestraat 47, 4461 NK Goes, tel. 06-50122223, 

            E-mail: secretaris-cdagoes@hotmail.com 

Penningmeester    :   Sjaak van den Berge, Leliestraat 90, 4461 PJ Goes, tel. 0113-214666,  

                                      E-mail:  jmvandenberge@zeelandnet.nl  

Ledenwerving en  :  Forine Polfliet, Leliestraat 52, 4461 PH Goes, tel. 06-51229958, 

Binding        E-mail : forine69@gmail.com    

PR                          :   Vaccant 

 

 

Redactie Krabbels   :   Guust de Kok, Troelstralaan 74, 4463 XZ Goes, tel. 0113-215708,  

                                      E-mail:  aug.kok@planet.nl 

 

Giften CDA op rekeningnummer NL86INGB0666203105 t.n.v. CDA - Goes 

 

Website:  www.cdagoes.nl 
 

Krabbels op internet via:   https://www.cda.nl/zeeland/goes/media-publicaties/krabbels/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wilt u in de volgende Krabbels ook uw gedachten met ons delen? 

Stuur ze vóór 26 augustus a.s. naar: 

Guust de Kok, Troelstralaan 74, 4463 XZ Goes. 

E-mail: aug.kok@planet.nl 
 

 

 

CDA - Goes 

“Samen kunnen we meer” 


