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De voorzitter aan het woord 

Beste lezers, 

De vakantie ziet er voor de 

meeste leden/lezers weer 

op. Ik hoop dat u genoten 

hebt en ook weer nieuwe 

kracht en energie hebt 

opgedaan om de taak in het 

dagelijkse leven weer op te pakken. We zien altijd uit 

naar de vakantie, leven er naar toe en als het zover 

is, vliegt het ook weer zo voorbij. Ik vind het zelf ook 

altijd weer fijn om naast het werk het 

verenigingsleven weer op te pakken in september. 

We ontmoeten elkaar weer, sparren over zaken die 

we belangrijk vinden en ons bezig houden. 

 Dit nieuwe politieke jaar wordt een druk jaar met 

het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 

a.s. Achter de schermen zijn de voorbereidingen al 

begonnen. De vertrouwenscommissie heeft al 

gesprekken gehad met de huidige fractieleden en 

mensen die aangegeven hebben eventueel ook 

interesse te hebben in een raadsfunctie. We gaan dit 

proces eind september afronden om zodoende de 

kandidatenlijst samen te stellen waar u in de ALV op 

  

27 november a.s. uw stem op uit kunt brengen. 

 Het campagneteam is ook zo goed als rond qua 

bezetting en zij gaan er zeker in februari/maart a.s. 

voor zorgen dat we als CDA Goes heel goed 

zichtbaar zijn in onze gehele gemeente. Daar zullen 

we ons echt in moeten onderscheiden als grootste 

partij in Goes. Nieuwe moderne media zullen ter 

hand genomen worden, maar de traditionele manier 

van campagne houden evenzo. We hebben iedere 

stem hard nodig en moet jongeren maar ook de 

ouderen in onze gemeente vertellen waar wij voor 

staan en ons dicht bij iedere kiezer gaan bewegen. 

 Afgelopen maanden hebben zich gelukkig wederom 

een aantal nieuwe leden aangemeld. Deze mensen 

geven zelf ook aan dat we een beroep op hun mogen 

doen als er hand- en spandiensten verricht moeten 

worden voor onze partij. Fijn is dat  en op die manier 

voelen zij zich hoop ik ook snel thuis bij ons. 

 We hebben het politieke seizoen traditiegetrouw 

weer afgesloten met een barbeque, 

wederom in de tuin van de familie 

Simpelaar. Het weer was prachtig, het 

vlees smaakte heerlijk en de opkomst 

was ook goed. Patrick heeft zijn tuin 

afgelopen maanden een ware metamorfose gegeven 

waardoor het barbequen nog efficienter verloopt. 

Een fraaie veranda biedt in de toekomst ook 

mogelijk heden bij mindere weersomstandigheden. 

Patrick en Maaike wederom enorm bedankt voor de 

gastvrijheid en de organisatie namens al de leden die 

bij jullie geweest zijn! Niek, zoon van Yannick en 

Anne was de jongste bezoeker dit jaar. Joba van de 

Berg was gelukkig ook in de gelegenheid aanwezig te 

zijn waardoor iedereen genoot van elkaar en de 

onderlinge CDA.....saamhorigheid. 

 Er is nog steeds een vacature in het bestuur na het 

vertrek van Cora Blaak. Gelukkig zijn er weer wat 

contacten gelegd met leden en ik hoop dat we de 

komende weken hierin ook stappen kunnen maken 

 Vervolg op pag. 2. 



 

2 

komende weken hierin ook stappen kunnen maken 

om ook het bestuur compleet te krijgen. 

 Op 31 augustus hebben we afscheid genomen van 

onze burgemeester Rene Verhulst. We vinden het 

geweldig dat hij deze mooie promotie maakt van 

Goes naar Ede. We wensen hem als bestuur ook veel 

wijsheid en geluk in Ede. De reacties op zijn vertrek 

in de media hebben nagenoeg allemaal van dezelfde 

strekking......jammer voor Goes maar mooi voor Ede. 

Dat is een mooi compliment! 

 Vreugde en verdriet liggen vaak dicht bij elkaar. Op 

31 mei j.l. hebben Guust de Kok en Suzan afscheid 

moeten nemen van hun zoon Wolfgang op 50 jarige 

leeftijd. Een groot verlies voor hen en heel de familie 

en vriendenkring. Boven de rouwkaart stond een 

mooie tekst die ik u niet wil onthouden:  “Belangrijk 

is niet de weg die je gaat, maar het spoor dat je 

achterlaat!” 

 Uiteraard hebben wij met de familie meegeleefd en 

wensen hen nogmaals veel sterkte met het 

verwerken van dit verdriet voor nu en de tijd die 

nog komt. 

Een mooi bericht is dat 8 september 

a.s. ons raadslid Yannick met Anne in 

het huwelijk treedt. We wensen hen 

een mooie dag toe en een geweldige toekomst met 

z’n drieën. 

 Op politiek gebied kan ik u lokaal weinig nieuws 

melden want het reces is nog niet voorbij terwijl ik 

dit schrijf. Landelijk wachten we met smart op een 

nieuw kabinet en hopelijk krijgt dit nu toch de 

komende weken daadwerkelijk zijn beslag. 

 Rest mij u nog excuses aan te bieden namens het 

bestuur voor het feit dat de vorige Krabbels niet op 

tijd verspreid kon worden en eenmalig digitaal is 

verzonden. Dat is niet de afspraak...Het was een 

misverstand binnen het bestuur. Het spijt ons 

oprecht omdat Guust en zijn compagnon er enorm 

veel tijd en energie in stoppen de deadlines te halen. 

Deze Krabbels komt snel in de bus. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter, 

 Marjan Vermaire 

- o - o - o - 

CDA barbecue 2017 

Vrijdag 7 juli mochten wij de Goese CDA -leden voor 

de derde achtereenvolgende keer weer bij ons thuis 

ontvangen voor de Jaarlijkse CDA - barbecue. Een 

toch wel haastklus voor de familie Simpelaar dit jaar, 

aangezien wij de tuin pas geleden volledig hebben 

gerenoveerd. Gelukkig was alles op tijd klaar en het 

prachtige barbecueweer zorgde ervoor dat het een 

geweldig middag en avond is geworden.  

                                                                                                               

               

Dit jaar was het weer een gezellige 

drukte met ongeveer 35 gasten. Ook 

burgemeester Verhulst was er voor 

het eerst en gelet op zijn vertrek uit 

Goes voor het laatst aanwezig. Een 

echte visliefhebber zo bleek wel. Ook 

Joba van de Berg, ons Goese Tweede 

Kamer - lid kon zich losmaken van de 

kabinetsformatie perikelen en was aanwezig. Met 

haar man Hans heeft ook zij zich de barbecue goed  

laten smaken. De barbecue werd overigens keurig 

verzorgd door slagerij Maros.  

Marjan Vermaire verzorgde traditiegetrouw het 

openingswoord, waarin zij het afgelopen jaar heeft 

laten passeren en ook al een blik heeft geworpen op 

de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 

maart 2018. Rond 9 uur waren de meeste mensen al 

weer vertrokken, op een paar "laatblijvers" na. Wij 

vonden het een zeer geslaagde avond en hopelijk 

allemaal weer tot volgend jaar.  

Patrick Simpelaar en Maaike Ottenhof 

- o - o - o - 

Oproep: 

Inzamelingsactie Voedselbank 30 September 

“Wanneer je de graanoogst 

binnenhaalt, oogst dan niet tot aan 

de rand van de akker en raap wat 

blijft liggen niet bijeen. En 

wanneer je bij de wijnoogst 

druiven plukt, loop dan niet alles 

nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is 

gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de 

vreemdelingen.” Met Leviticus 19:9-10 eindigde het 

fractiebezoek aan de Voedselbank.  

De fractie nodigt u uit om samen op zaterdag 30 

september voedsel in te zamelen voor de 

Voedselbank. Dit doen we bij een Goese supermarkt 

door het uitdelen van lijsten en het verzamelen van 

de gekochte producten. Hebt u tijd (bijvoorbeeld      

2 uur) om mee te doen, meld u dan aan. Langer 

meedoen mag ook, want vele handen maken ook 

hier licht werk. Na aanmelding maken we een 

rooster over hoe laat en waar de inzameling zal 

plaatsvinden.  

Laten we als CDA Goes samen ons menselijke 

gezicht zien en zoveel mogelijk voor de Voedselbank 

inzamelen. Meldt u aan telefonisch op 06-37305339 

of via een mail aan addewit@planet.nl en help mee 

op 30 september! 

- o - o - o - 
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Op weg naar nieuw vertrouwen ! 

De kop is er af. Het politieke 

leven komt weer op gang en 

voor de gemeenten worden het 

spannende maanden. Volgend 

jaar immers hebben we weer 

verkiezingen voor de diverse 

gemeenteraden in ons land en 

dus ook in onze eigen gemeente. De fractie 

verantwoordt zich voor de activiteiten in de voorbije 

vier jaar en vraagt opnieuw het vertrouwen van de 

kiezers voor de volgende vier jaar. Geen kleinigheid 

en zeker niet in onze gemeente. Afhankelijk van de 

uitslag krijgen we volgend jaar een nieuw college van 

b. en w. of een bijna nieuw college of het bestaande 

college blijft. Het blijft dan zogezegd  ‘zitten waar 

het zit en verroert zich niet’. De kiezer zal zich 

uitspreken. Wat wel verandert is de burgemeester. 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van 

‘onze burgemeester’ René Verhulst. Het zal wennen 

zijn hem niet meer in ons gemeentelijke midden te 

hebben. Wat vreemd is dat we pas na de 

verkiezingen een definitieve burgemeester krijgen.  

Een gedachtekronkel van mij daarover treft u elders 

in deze Krabbels aan. 

De inhoud van deze Krabbels willen we zoveel 

mogelijk richten op de komende raadsverkiezing. De 

fractie moet de sterke positie van 7 raadsleden zien 

vast te houden en daarvoor hebben ze ook u nodig. 

U als leden bepaalt immers de kandidatenlijst. Dus 

mag u verwachten dat de kandidaten die (weer) in 

de raad willen zich goed aan u zullen presenteren, 

zodat u als lid kunt beoordelen of zij wel of niet op 

een verkiesbare plaats  moeten komen.   

En wat u nog maar kunt doen voor de Krabbels? Zelf 

uw mening geven over zaken in de gemeente, in uw 

eigen wijk of kern en voorstellen doen om daarin 

verbeteringen / wijzigingen aan te brengen. De 

raadsleden hebben immers ook voeding nodig om 

hun werk als raadslid te kunnen doen en hun 

raadslidmaatschap waar te maken. Fractie, bestuur 

en redactie rekenen op uw positieve medewerking! 

Guust de Kok 

- o - o - o - 

Motto voor september 

Iedere nieuwe dag is een geschenk 
dat u uitpakt als u wakker wordt. 

    

 

 

Het “volk” wil een echte 

burgemeester en geen ‘soms is hij er wel en soms is 

hij er niet burgemeester’, ook wel waarnemer 

genoemd. Het is algemeen bekend dat we een 

andere burgemeester krijgen. Op het moment dat u 

deze regelen onder ogen krijgt, zetelt heer René 

Verhulst als kersverse burgmeester al in Ede op de 

Veluwe. Jammer voor ons Goesenaren, veelbelovend 

voor de Edenaren. Natuurlijk  hopen we  met ons 

allen dat hij daar net zo graag  gezien wordt als hier  

het geval was. 

Ieder normaal denkend mens denkt dan: nou, dan 

krijgen we misschien effekes een pleegburgemeester 

en hebben we rond de kerstdagen een weer een 

echte burgervader. Goes is tenslotte een stabiele 

gemeente, zonder grote problemen, met een 

toegewijde gemeenteraad, waar het belang van de 

gemeente, waar het goed toeven is, voorop staat en 

waar men elkaar de tent niet uit wenst. En dan 

worden we door Willem Alexander’s commissaris 

ineens opgezadeld met een 

waarnemer. Iemand, waar 

niemand op zit te wachten. Ene 

persoon die van ergens uit het 

oosten van Noord Brabant enige 

dagen in Goes zal vertoeven, wat 

de goegemeente flink geld gaat 

kosten, terwijl we toch al op de 

centjes moeten passen. En als 

die meneer slechts enkele maanden komt oppassen! 

Nee, hij komt hier meer dan een jaar tijdelijk 

zetelen. Dat allemaal onder het voorwendsel dat er 

in 2018  een nieuwe gemeenteraad komt en dat er 

dan weer college van b. en w. moet worden 

gevormd, wat een pas benoemde burgemeester 

misschien niet zou kunnen begeleiden. Zie beste 

lezer(es): dat vind ik een onjuiste redenering, om het 

politiek correct te schrijven. We mogen ervan 

uitgaan dat naar het ambt van burgemeester van 

deze gemeente vooral zal worden gedongen door 

een vrouw of man, die in dit vaak al e nodige 

ervaring heeft opgedaan.  Die daar geen groentje in 

is en met veel inlezen en hard inwerken op de 

hoogte kan komen van het reilen en zeilen van onze 

gemeenschap met zijn diverse kernen. En die leiding 

kan geven aan het proces van de organisatie van die 

verkiezingen als dat tenminste nodig is. We hebben 

immers een ambtenaren-apparaat dat al vele jaren 

het werk rondom de diverse soorten verkiezingen in 

deze gemeente heeft georganiseerd en daardoor al 

door de wol geverfd is. Daarvoor is dus geen 

waarnemer nodig. 
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En stel nu dat de uitslag van deze verkiezingen 

zodanig verrassend zullen zijn dat er een college 

komt met leden van partijen, die er tot nu nooit deel 

van uitmaakten, wat moet je dan met een 

waarnemer, die eind 2018 weer naar het oosten van 

Noord Brabant trekt, om daar weer hele dagen van 

zijn pensioen te genieten. En wij als brave burgers 

van deze gemeente zitten dan met een ‘echt groen’ 

college van burgemeester en wethouders, waarvan 

de eerste de gemeente niet of nog niet goed kent en 

ook de collegeleden niet, en de verse collegeleden 

(nog) niet (goed) weten wat het wethouderschap 

allemaal inhoudt. We kunnen ons dan met ons allen 

afvragen wat dat dan betekent voor de stabiliteit van 

het gemeentebestuur? En wat zijn de beweeg-

redenen van de Middelburgse vertegenwoordiger 

van Willem Alexander om zo te handelen?  Daarover 

bestaat in ieder geval onder ‘het volk’ geen enkele 

duidelijkheid. En waarom is de Gemeenteraad daarin 

nauwelijks gekend, ook al is hij niet verplicht om dat 

te doen? En dat allemaal door een man uit een partij 

waarin de wil van het volk op het gebied van 

benoemingen zo heilig is, ooit een kroonjuweel was! 

En wat ik helemaal vreemd vind, is het feit dat er 

vanuit de gelederen van de gemeenteraad 

nauwelijks is gereageerd op deze gang van zaken. 

Misschien al te veel met de komende vakantie (sorry 

reces) in gedachten geleefd? Ik heb er wel een wat 

kat(t)erig gevoel van over gehouden. 

Guust de Kok 

- o - o - o - 

Gaan de ogen open ? 

 De Nederlandse politiek 

lijdt aan modellen- en 

statistiekenfetisjisme, en 

is daarmee gefocust op 

de verkeerde zaken. Die constatering deed Pieter 

Omtzigt tijdens het Verantwoordingsdebat. Tijdens 

dit debat wordt uitgebreid stil gestaan bij de 

verantwoording over wat de landelijke politiek in 

Den Haag allemaal doet. Omtzigt: “Ik ben van 

mening dat wij in Den Haag erg vasthouden aan 

modellen, afvinklijstjes en statistieken. Daar is veel 

op aan te merken. Voordat het kabinet aantrad, zijn 

alle verkiezingsprogramma's en het regeerakkoord 

doorgerekend. Tijdens het regeren volgt een 

constante stroom van rapportages op basis van 

modellen waaruit kan blijken of het beleid 

functioneert. Achteraf volgen rapportages waarin 

taat dat het beleid helemaal geweldig is geweest en 

dat de doelen zijn gehaald.” De Algemene 

Rekenkamer is een van de weinige instellingen die 

daar doorheen prikt met zijn gele kaarten, aldus 

Omtzigt. 

Verantwoordingsdag is volgens hem een prima 

gelegenheid om ons te herbezinnen op dit soort 

plaatjes. “Hoe kunnen we wetenschappers, politici 

en wellicht de Rekenkamer samen zover krijgen dat 

deze modellen wel iets meer van de werkelijkheid 

weergeven en dat wij de achterliggende discussie 

voeren?” Zo voeren politici maatregelen door op 

basis van modellen en niet op basis van ideeën. Hij 

wees erop dat in de CPB modellen veiligheid niet 

goed gemeten wordt. Het heeft geen effect op de 

koopkracht en nationale veiligheid wordt niet 

gemeten. Het loonde dus in de modellenwereld om 

te bezuinigen op politie en justitie en een forse 

bezuiniging door te voeren op de AIVD. Het gevolg 

daarvan hebben we geweten: minder aangiftes, 

problemen bij de politie, bij de rechterlijke macht en 

een reorganisatie bij de AIVD die halverwege werd 

teruggedraaid. 

  Ook haalde Omtzigt hard uit naar hoe de regering 

berekend had dat de administratieve lasten 

verminderd waren. Volgens de regering was de 

allergrootste administratieve lastenvermindering het 

feit dat er 5000 politieagenten minder nodig zijn 

voor administratief werk. “Nou, zelfs de korpschef 

zegt dat hij dit niet merkt.’ 

 Ook beweert de regering op basis van haar 

modellen dat de invoering van de PGB’s bij de SVB 

en van de modelverklaring voor ZZP’ers tot fors 

minder administratieve lasten geleid hebben. 

Omtzigt: ‘Als je dat beweert, heb je geen contact 

gehad met PGB-budgethouders of ZZP’ers.’ 

Omtzigt pleitte voor een herbezinning op het 

gebruik van modellen.  

Bron: CDA weeknieuwsbrief 02-06-2017 

- o - o - o - 

September is altijd mooi: 
het is de meimaand in herfsttooi. 
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Bezoeken aan “het sociale domein” 

Meer dan de helft van de Goese begroting gaat “op” 

aan het sociale domein. Om te weten wie de mensen 

zijn achter het containerbegrip “sociaal domein” 

heeft de fractie de afgelopen maanden een aantal 

belangrijke partners hierin bezocht. Het waren 

leerzame en inspirerende bijeenkomsten. 

Op 15 mei werden we ontvangen door Marja 

Noordhoek, directrice van St. Maatschappelijk Werk 

en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO). Samen met 

haar teamleiders Mark, Yvon en Jopie hebben we 

uitgebreid gesproken over de kansen en valkuilen 

van het huidige maatschappelijk beleid. SMWO geeft 

aan dat er een positief “open gesprek” gevoerd 

wordt met het college van b&w. SMWO onderkent 

dat er mogelijk dubbel werk gedaan wordt binnen de 

gemeente maar werkt actief aan beleid zodat 

problemen vroegtijdig en snel kunnen worden 

aangepakt.  

Interessante koppeling met het SMWO is het 

werkbezoek aan het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 

dat de fractie maakte op 3 juli. Teamleider Jack 

Geelen ontving ons samen met zijn medewerkers en 

zette de fractie aan het "speeddaten" zodat snel en 

effectief informatie werd uitgewisseld over de 

belangrijke spilfunctie die het CJG heeft voor het 

welzijn van jong en oud. Lastig punt voor het CJG is 

dat een deel van de verantwoordelijkheden 

rechtstreeks valt onder de gemeente Goes en een 

ander deel onder de Gemeenschappelijke Regeling 

De Bevelanden. Als voorbeeld: Jeugd en WMO vallen 

rechtstreeks onder de gemeente Goes, het 

onderwerp participatie onder GR de Bevelanden. 

Het CJG probeert hierbij continue te werken op het 

snijvlak van de goedkoopste maar meest adequate 

oplossing. Voor de fractieleden kwam er veel 

belangrijke en gedetailleerde informatie los. 

Het voor mij persoonlijk meest treurige werkbezoek 

van de afgelopen jaren, althans qua onderwerp, was 

het bezoek aan Voedselbank de Bevelanden. Geen 

misverstand, de ontvangst door coördinator Jan de 

Vries was perfect. De fractieleden zijn prima 

opgevangen en kregen goede informatie over de 

problemen van de voedselbank zelf en van haar 

doelgroep. Maar als mens wordt je stil als je met de 

neus op de feiten wordt gedrukt: armoede bestaat 

ècht! Geen abstract begrip, maar harde, zichtbare, 

realiteit. Voor de regio de Bevelanden gaat het om 

meer dan 180 huishoudens en ruim 450 afhankelijke 

personen. 1 op de 3 hiervan is jonger dan 18 jaar. 

Hier is van alle kanten werk te doen.  

 

 

 

Samenstellen van de voedselpakketten 

De Voedselbank is afhankelijk van donaties. Bekend 

zijn de voedingswaren die “op de datum” zijn. 

Vrijwilligers gaan langs de schappen van de 

supermarkt om deze producten te verzamelen. Deze 

zijn vaak in te vriezen en daarna alsnog uit te delen. 

Probleem is dat lang houdbare producten “niet” 

over de datum gaan, en dus simpelweg niet 

beschikbaar komen. Er is bijvoorbeeld een tekort 

aan producten als rijst, boter, olie enz. Als CDA 

fractie hebben wij toegezegd om actief mee te 

helpen met inzamelen van deze producten. Helpt u 

als CDA lid mee? Informatie hierover treft u elders in 

de Krabbels. 

Ad de Wit – fractielid 

- o - o - o - 

Burgemeestersbenoeming 

Voor de zomervakantie 

zijn we allemaal opge-

schrikt door de mede-

deling van onze burge-

meester René Verhulst 

dat hij Goes gaat verlaten om burgemeester van Ede 

te worden. Dit toch wel ingrijpende bericht kwam als 

een grote verrassing. De procedure om als 

burgemeester voor een tweede termijn in Goes te 

worden benoemd was nog maar relatief kort 

daarvoor afgesloten. René wilde graag blijven en de 

fractievoorzitters waren namens de Raad unaniem 

van mening dat ze heel tevreden waren over het 

functioneren van onze burgemeester. Het presidium 

wilde de burgemeester graag nog voor een tweede 

termijn voor Goes behouden. René zelf gaf ook aan  
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heel graag in Goes te willen blijven en alleen de 

optie voor een gemeente van meer dan 100.000 

inwoners wilde hij openhouden. Dat leek reëel en 

ach van dergelijke grote gemeenten zijn er in 

Nederland toch niet zoveel. Maar goed de keuze 

voor Ede is een heel goede, want aan René krijgen ze 

een uitstekende, betrokken en menselijke 

burgemeester. En René gunnen wij deze promotie 

natuurlijk van harte. Op 31 augustus namen we 

afscheid van hem. 

Toen moesten we als fractievoorzitters aan de slag 

met de procedure om een nieuwe burgemeester 

voor Goes aan te trekken. We waren het er snel over 

eens dat er zo snel mogelijk een nieuwe 

burgemeester moest komen en ook over de invulling 

van de periode tussen het vertrek van René en de 

benoeming van de nieuwe burgemeester. Voor die 

periode wilden we graag een externe waarnemer 

benoemd zien. Het burgemeesterschap laten 

waarnemen door één van de wethouders was geen 

optie. We hebben een klein college en de 

portefeuilles van de wethouders zijn voldoende 

gevuld. Bovendien telt hier dat de wethouders, als ze 

voor de nieuwe verkiezingen lijsttrekker worden, 

politiek moeten kunnen bedrijven en dat is lastig te 

combineren met het waarnemen van de 

burgemeestersfunctie. Tot slot telt zeker ook mee 

dat de burgemeester in Goes een goed gevulde 

portefeuille heeft. Die kun je er niet zomaar even bij 

doen. Ook de leden van het college waren deze 

mening toegedaan. 

Om de procedure snel te kunnen starten maakten 

we optimistisch al enkele  enige afspraken om o.a. 

over de profielschets te vergaderen. Vervolgens 

kregen we een gesprek met de commissaris van de 

koning, die bij een burgemeestersbenoeming 

leidend is. We hadden afgesproken dat de fractie-

voorzitter van het CDA namens de fractievoorzitters 

het woord zou voeren. De commissaris maakte al 

snel duidelijk dat onze optimistische en snelle 

aanpak niet strookte met zijn ideeën. Hij stelde dat 

het niet gebruikelijk en niet gewenst was rond 

verkiezingen een burgemeestersbenoeming te 

organiseren. Uiteraard hebben we hierover argu-

menten gewisseld. Maar volgens de commissaris kon 

een benoemingsprocedure rond de verkiezingen 

echt niet. Zelfs niet in een stabiele omgeving als die 

van Goes. De mening van de Goese raad zou aan de 

minister worden overgebracht naast het advies dat 

de commissaris aan de minister zou geven. Uiteraard 

telt in dergelijke situaties de stem van de 

commissaris zwaarder dan die van de raad. We 

zullen in Goes dus nog even moeten wachten op de  

 

 

opvolger van René. Pas na de verkiezingsuitslag en 

de collegevorming zullen de nieuwe fractie-

voorzitters samen met de commissaris een 

benoemingsprocedure starten. 

We waren het wel snel met elkaar eens over de 

benoeming van een externe waarnemer. We konden 

daarbij een aantal zaken naar voren brengen om de 

commissaris van de koning bij zijn zoektocht te 

helpen. De eerste week van het zomerreces zijn de 

fractievoorzitters door hem uitgenodigd op het 

provinciehuis in Middelburg om kennis te maken 

met de kandidaat waarnemer. We zijn voorgesteld 

aan Herman Klitsie en hebben een gesprek gevoerd 

om een inschatting te kunnen maken of hij als 

waarnemer iets voor Goes zou kunnen betekenen. 

Dit heeft tot een positieve reactie geleid. 

We hebben nog eens uitgesproken dat we wel 

verschillen van mening over het gewenste tempo 

met betrekking tot de invulling van de vacature. 

Uiteraard heeft dat geen consequenties voor de 

samenwerking met de waarnemend burgemeester. 

We vertrouwen op een goede 

samenwerking. Herman Klitsie zal 

tijdens een buitengewone raads-

vergadering op 13 september 

worden geïnstalleerd. 

Als fractie zijn wij natuurlijk ook 

actief betrokken bij de procedure 

om de gemeenteraadsverkiezingen voor het volgend 

voorjaar voor te bereiden. Daarbij hoort uiteraard 

ook de persoonlijke afweging van de fractieleden om 

nog voor een periode beschikbaar te willen zijn voor 

de Goese gemeenteraad. Dat zal in de 

ledenvergadering van het najaar duidelijk worden. 

Maar voor die tijd valt er nog veel te doen. We zullen 

in ieder geval een goed verkiezingsprogramma 

moeten opstellen. Ook het raadswerk gaat gewoon 

door. Over de laatste ontwikkelingen van de raad 

heb ik jullie tijdens de ledenvergadering geïnfor-

meerd.  

De zomervakantie is weer voorbij. Ik hoop dat 

iedereen een goede vakantie heeft gehad. De fractie 

gaat aan de slag met de volgende periode waarbij in 

ieder geval de begroting voor 2018 zal moeten 

worden opgesteld.  

Frans van der Knaap, fractievoorzitter 

- o - o - o - 

Wie de kracht van de woorden niet kent, 

kan de mens niet kennen. 

Confucius (551- 479 v. C.) 

 

 



 

7 

T R U G - en V O R U U T K I E K E….… 

Algemeen 

Het CDA heeft als partij een 

periode van heroriëntatie door-

gemaakt. In het parlement in de 

oppositie en als partij door. veel 

veldwerk en studie om richting te 

geven aan de toekomst. Dit heeft 

zijn vruchten afgeworpen met als 

resultaat een mooie verkiezings-

uitslag in maart j.l. We hebben in Goes daar volop 

aan meegewerkt, misschien wel met als resultaat de 

zetel voor Joba?! 

Voor het vormen van een regering is het CDA weer 

nodig. Hopelijk kan het CDA zich waarmaken in een 

nieuwe regering. Het CDA is naar mijn mening een 

partij van het inclusief. Vanuit zijn christelijk 

geïnspireerde grondslag is het CDA een open partij, 

waar plaats is voor alle rangen en standen die deze 

grondslag onderschrijven. Deze grondslag is er een 

van o.a. ruimhartigheid naar elkaar, maar waar-

schuwt voor hedonisme, megalomanie en naïviteit. 

Dit biedt ruimte voor het zijn van een volkspartij, 

waar eenieder die daaraan positief wil bijdragen van 

harte welkom is. 

Deze open houding is veel mensen opgevallen en 

heeft stemmen opgeleverd. Ook veel mensen die 

geen kerkelijke binding (meer) hebben voelen zich 

(nog steeds) verbonden met het christelijk 

democratische gedachten goed. Bouwen aan een 

samenleving waarin iedereen, die daaraan kan en 

wil meewerken, mag het ultieme doel van het CDA 

zijn. Wie dat niet kan moet hiervan niet de dupe 

worden. Met deze verantwoordelijkheid hebben we 

te maken in Nederland en in de wereld als rent-

meesters van Gods mooie schepping. De begrippen 

rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid 

en publieke gerechtigheid zijn daarbij onverkort 

relevant. Natuurlijk vanuit het huidige tijdsbestek 

bezien. Deze CDA begrippen evolueren immers met 

de tijd mee om in te spelen op de huidige 

omstandigheden die verschillen met de tijd waarin 

de beginselen zijn vastgesteld (1980). 

Goes 
Wij gaan op naar de gemeenteraadsverkiezing in 

maart 2018. Het CDA heeft de afgelopen periode 

meegewerkt aan het collegeprogramma 2014-2018 

“De uitdaging opgepakt!”. Er is veel gebeurd in deze 

periode en we zitten in een fase van afronding. Zoals 

altijd zijn er dingen die om wat voor reden dan ook 

niet zijn uitgevoerd. We hebben te maken met 

financiële tegenslagen, bezuinigingen en de  

 

 

gevolgen van de decentralisering van de 

overheidstaken, zoals die in het sociaal domein. Er is 

hard gewerkt om alles zo goed mogelijk op de rails 

te krijgen. Maar er moet zeker nog heel wat worden 

aangepast. De participatiewetgeving geeft reden tot 

zorg, evenals de jeugdzorg. Wij hebben als fractie 

met steun van het bestuur meegedacht, kaders 

gesteld, gecontroleerd, geïnitieerd, vragen gesteld 

en voorstellen gedaan. Samen met de andere 

coalitiepartijen zijn we, dikwijls met instemming van 

de oppositie, tot besluiten gekomen en hebben we 

beleid gestuurd en gesteund. In Goes is er veel 

gebeurd en in gang gezet op het gebied van 

woningbouw, waarbij de problemen met de “Goese 

Schans” uiteindelijk konden worden getackeld. 

Hiervoor is er veel werk verricht door Jo-Annes en 

Derk. De diversiteit aan wijken en dorpen met 

verschillende karakters, maakt onze gemeente 

aantrekkelijk. Daarbij spelen de vele voorzieningen 

die we hebben een grote rol.  

Ook de voorbereiding van het spoorproject en de 

huidige realisering van “Goes beter bereikbaar” zijn 

volop in werking. Allerlei ontwikkelingen in Goes op 

het gebied van zorg en onderwijs zitten eraan te 

komen.  Er komen nieuwe bedrijven bij en de grond 

in “De Poel” II is zo goed als uitverkocht. Goes is 

door Elsevier uitgeroepen tot de best presterende 

gemeente van Zeeland en staat op plaats 14 in NL. 

Dit verdient toch applaus!! We zijn daar als fractie 

trots op en gaan kijken naar de uitbreiding met “De 

Poel” V. 

Ook is er zorg over de leegstand in de binnenstad. 

Het “Actieplan Binnenstad” is gelanceerd en Goes 

doet mee aan het landelijk project “Verlichte regels 

Binnenstad”.  

Er is een website gemaakt om ondernemers naar 

Goes te halen: www.startjewinkelingoes.nl. De 

resultaten zijn langzaamaan te zien met de komst 

van nieuwe winkels, waardoor de leegstand tot 

staan is gebracht. Hopelijk loopt de leegstand de 

komende tijd terug. Goes is en blijft immers het 

“winkelhart” van Zeeland. Ook de invulling van de 

locatie Slot Oostende is een aanwinst voor de 

binnenstad. Goes als “the place to be” krijgt steeds 

meer gestalte, getuige de vele bezoeken van 

dagjesmensen en toeristen. Voor het CDA een 

belangrijk aandachtspunt. 

Fractie 

In 2010 ben ik bij het CDA begonnen als lid van de 

steunfractie. Dit resulteerde in plaats 8 bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2014. 
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Die verkiezingen waren succesvol voor het CDA, 

zodat ik, nadat Jo-Annes weer tot wethouder was 

geïnstalleerd, als raadslid werd beëdigd. Namens 

heel wat (CDA) bewoners in Goes meewerken aan 

het besturen van de gemeente vind ik een hele eer 

en een grote verantwoordelijkheid. Vanaf het begin 

in 2010 als steunfractielid van het CDA in Goes heb 

ik me thuis gevoeld in de fractie, toen onder leiding 

van Ellemijn. Iedereen mag echt meedoen en er 

wordt wat van hem of haar verwacht. Dit, nu onder 

leiding van Frans, maakt het werk interessant en 

boeiend. We functioneren als fractie op een open 

wijze en vaak met humor. We zijn het ook geregeld 

niet met elkaar eens. Toch komt er dan consensus in 

de fractie met respect voor elkaar. Ook is het vaak 

spannend te zien wat er gaat gebeuren door onder 

andere de inbreng van de oppositie. Daar leer je ook 

van en soms wordt deze inbreng toegepast. De hele 

Goese gemeenteraad is over het algemeen te 

typeren als constructief en “sans rancune”.  

Burgemeester René Verhulst, vanaf 8 september in 

Ede, speelde daarbij een grote rol, waarvoor dank. 

We zijn als fractie ook continue bezig met de 

permanente campagne, waarbij we “langs gaan” bij 

diverse geledingen van de samenleving. Zo proberen 

we input te krijgen wat er zoal leeft en dicht bij de 

burger/ondernemer te staan. 

Eén keer per jaar gaan we als fractie onder leiding 

van een deskundige met elkaar “de diepte” in. We 

krijgen dan feedback op ons handelen en leren van 

elkaars vaardigheden en fouten. 

Nu op naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 

Er moet veel gebeuren. Als fractie samen met het 

CDA Goes onder leiding van Marjan gaan we voor 

een mooi resultaat op 21 maart 2018, met wat mij 

betreft, de 3 K’s van kennis, kunde en kwaliteit als 

leidraad voor een nog beter Goes. Ik werk daar graag 

aan mee! 

Izaäk Melse, fractielid 

- o - o - o - 

Ik heb veel geleerd…… 

In maart 2014 ben ik als nieuw 

raadslid van de CDA fractie in Goes 

gestart. Als je nieuw in de raad bent 

komt er een hoop op je af.  De 

belangrijkste vraag bleek: waar haal 

je je informatie vandaan? Binnen de 

fractie werd ik wegwijs gemaakt.  

Raadsvergaderingen en commissievergaderingen 

met hun hele eigen regels en gebruiken. Het lezen 

van stukken, ingezonden stukken, rapporten en  

 

 

 

bijlagen. En dan was ik nog niet in gesprek met de 

inwoners van onze stad en omliggende dorpen.  

Naast mijn reguliere werk in het Admiraal de Ruyter 

Ziekenhuis vergt het raadslidmaatschap veel tijd, 

zeker twee avonden per week fractie- en raads-

commissie.  De stukken lezen, met mensen praten, 

werkbezoeken en belangrijke evenementen, je 

ergens in verdiepen… maar dan houd je ook de 

vinger aan de pols van de samenleving. Ik leerde 

heel veel fantastische mensen kennen die zich op 

verschillende vlakken inzetten voor onze stad en 

omliggende dorpen en haar inwoners. Kortom een 

raadslid dat goed geïnformeerd wil zijn, moet daar 

veel tijd in investeren.  Persoonlijk haal ik er veel 

energie uit, door te luisteren en te werken met 

mensen en proberen hun idealen te verwezenlijken. 

Het is een eer en een voorrecht om raadslid te 

mogen zijn! 

Ik heb me de afgelopen raadsperiode vooral bezig 

gehouden met de onderwerpen op het sociaal 

domein. Mijn betrokkenheid binnen het sociaal 

domein is groot, door mijn werkzaamheden in de 

zorg maar ook door persoonlijke ervaringen binnen 

bepaalde zorgdomeinen. Het werk binnen het 

sociaal domein is sterk in beweging. Ambities en 

verwachtingen zijn hoog, de kaders maken het niet 

gemakkelijk, denk maar aan de bezuinigingen die er 

gerealiseerd moeten worden.  De term ‘sociaal 

domein’ omvat alle inspanningen die de gemeente 

verricht rond werk, zorg en jeugd, op basis van de 

Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. 

Daarnaast heb ik een brede interesse voor alle 

onderwerpen die in het belang zijn van en voor 

Goes. Ik lees dan ook de stukken van de overige 

commissies. Dit vergemakkelijkt namelijk om meer 

inhoudelijk inzicht in de problematiek te krijgen 

wanneer onderwerpen van deze commissies ter 

bespreking in onze fractie de revue passeren. 

Ik heb, samen met vier andere vrouwelijke 

raadsleden uit Zeeland, het CDAV voor onze 

provincie opgericht met als insteek de kloof tussen 

vrouwen en politiek te verkleinen. Regelmatig 

organiseren we bijeenkomsten met een bepaald 

thema. Ons laatste thema was Zorg en Recreatie, 

twee onderdelen die gecombineerd sterk in 

ontwikkeling zijn en waar steeds meer vraag naar is.  

Suzanne van Avermaete 

- o - o - o - 

Elke gedachte telt. 

Als je een huis bouwt, telt elke steen. 

Als je een karakter bouwt, telt elke gedachte. 

 



 

9 

Mensen met een krasje….. 

 “Bestaan die ‘mensen 

met een krasje’ en zo 

ja, ‘wat zijn dat dan 

voor mensen?” “En ken 

je zulke mensen?”  “Ja, 

ze bestaan, maar ze zijn 

moeilijk te omschrijven en ja, ik ken zulke mensen.” 

‘Mensen met een krasje’: er lopen er op onze 

aardbodem meer rond dan u en ik en allerlei 

geleerde bollebozen bij elkaar denken dat er zijn. En 

niemand kan zeggen hoeveel er dat zijn. 

Honderdduizenden, miljoenen, miljarden? Over de 

hele aardbol gezien denk ik het laatste, Maar 

hoeveel dat er hier in Nederland zijn, kan ik bij 

benadering niet zeggen. Toon Hermans, onze 

beroemde cabarettier zei het eens zo: “Weet ik veel, 

want ik weet niet veel!!!” En al weet je wel veel dan 

kun je het nog niet zeggen, want die mensen vallen 

meestal niet erg op. De ‘mensen met een krasje’ die 

ik ken zijn gewone mensen, die op het oog normaal 

functioneren in de maatschappij. Op het oog, want 

er is iets met hen, wat niet duidelijk te omschrijven 

valt. Ze hebben iets, waardoor ze hun ‘van God 

gegeven’ talenten niet ten volle kunnen ontplooien. 

Iets wat hen remt in hun ontwikkeling, maar dat 

heeft bij ieder van hen andere redenen.  

Welke dat zijn? Dat is niet te achterhalen. Ze lijden 

naar buiten een normaal leven, hebben vast werk of 

werken in tijdelijke dienst. Eén ding hebben ze 

echter gemeen: ze kunnen hun weg binnen onze 

maatschappij niet of moeilijk vinden. Ze hebben iets 

wat hen daarin afremt, 

waardoor ze vaak door 

(tijdelijke) collega’s als een 

beetje merkwaardige mensen 

worden bekeken. Als mensen 

waar een steekje aan los zit. 

Vaak worden ze gezien als 

profiteurs, die van een 

uitkering leven of zwakkelingen die aan de drugs of 

drank zijn, zich zelf verwaarlozen en er (soms) niet 

uit zien.   

En dan kan er plotseling hun leven zich iets 

voordoen, waardoor ze ineens ‘het licht krijgen’, 

zoals dat wel eens gezegd wordt. Waardoor ze wel 

ineens helemaal of gedeeltelijk op ‘het rechte pad’ 

terecht komen en een, volgens onze maatstaven, 

normaal leven gaan lijden. Waar ze ineens een vaste 

baan hebben en van hun verslaving verlost zijn en 

een toekomst voor zich hebben. 

 

 

 

 

Maar blijft nog steeds de vraag: ‘Hoe komt het dat 

deze mensen een krasje oplopen?’ Is het iets in hun 

hoofd, een aangeboren iets of komt het door de 

druk die door de maatschappij steeds zwaarder op 

een mens gelegd wordt? Er wordt voor allerlei 

eenvoudige banen immers steeds meer van mensen 

gevergd. Vaak  een opleidingsniveau wat veel te 

hoog ligt voor die betrekking en het daaraan 

verbonden werk. Je moet zelfreflectie hebben om de 

cliënten, van het bedrijf dat je vraagt bij hen te 

komen werken, voor de volle 100% te geven wat zij 

van jouw bedrijf eisen. Dat je flexibel moet zijn en 

innovatief, over  een klantgerichte houding moet 

beschikken en in één opslag moet zien wat de ideale 

oplossing is voor de cliënt die je te woord staat. Ik 

denk dat veel mensen daardoor een ‘krasje’ 

oplopen. 

En maken die mensen dan nog een kans op de 

arbeidsmarkt? Globaal gezien: niet of nauwelijks. Ze 

passen immers niet in het concept van het bedrijf, 

houden het bedrijfstempo op en worden geacht niet 

of niet genoeg innovatief te zijn. Dus sorry mijnheer 

of mevrouw. U hebt best wel een goed CV, maar we 

hebben een andere keuze gemaakt. Of nog 

makkelijker: Ze laten vaak helemaal niets van zich 

horen. Want wat moeten we met zulke kneuzen? 

Zijn er dan nog wel bedrijven, die plaats bieden aan 

‘mensen met een krasje?’ Ja, ze zijn er nog, maar je 

moet ze wel, net als 

Diogenes, met een flinke 

lantaarn zoeken. 

 Werkgevers met een 

sociaal hart noemen ze dat. 

Die van mening zijn dat die 

speciale mens ook een kans 

moet  krijgen op een maat-

schappelijke carrière en 

een menswaardige beloning. 

‘Mensen met een krasje’, misschien hebt u er in uw 

gezin of familie ook wel. Een kind of een kleinkind 

misschien. Een neefje of een nichtje wellicht, dat af 

en toe een duwtje nodig heeft en menselijke liefde 

en respect. Wees er zuinig op. Het zijn vaak heel 

bijzondere en betrokken. 

Guust de Kok  

- o - o - o - 

Het leven is geen snelweg, maar een landweg, 

waar je af en toe even stil moet staan, 

om van het uitzicht te genieten. 
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Vakantielessen 

Vakantie is in de eerste 

plaats tijd voor de familie, 

loskomen van het werk, 

genieten van wat rust 

enzovoort. Maar het leuke 

van vakantie is toch ook 

om in een ander land, in 

ons geval Frankrijk, op een 

camping te praten met 

mensen uit allerlei landen. En het is misschien 

beroepsdeformatie, maar hele vaak heb ik het dan 

ook over de politieke situatie in die landen. Volgens 

mij kunnen we daar van leren in aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen.  

Allereerst sprak ik iemand uit Engeland. Was zeer 

geïnteresseerd in Nederland en de manier waarop 

wij de infrastructuur op orde houden. 'In Engeland 

alleen maar chaos, met de auto zijn de grote steden 

niet meer te bereiken'. Daarnaast iemand die enorm 

baalde van de Brexit. Hij ziet twee belangrijke 

oorzaken: het feit dat slecht is uitgelegd waar 

Europa voor staat en wat het betekent om 

nettobetaler te zijn als Groot-Brittannië. En 

daarnaast de grote kloof in Engeland tussen stad en 

platteland en iets minder de kloof tussen jong en 

oud. Een boeiend gesprek met iemand die hoopt dat 

de Brexit nog gekeerd kan worden of dat er op z'n 

minst een soort 'Zwiterland-positie' kan worden 

afgesproken.  

De gemeenteraadsverkiezingen gaan natuurlijk niet 

om de Brexit. Maar zijn eerst punt, het goed 

communiceren over waar het over gaat is wel een 

leerles. Niet wachten tot de laatste weken van de 

campagne en dan vertellen waar iets goed is. Dat 

vraagt een voortdurend gesprek, voortdurend 

contact, het liefst steeds verfrissend en vernieuwend, 

zodat het aanslaat. Zijn tweede punt herkennen we 

in Nederland. Er wordt in steden en op het 

platteland nog echt anders gestemd. Ik denk dat de 

'nabijheid' van politici in gemeenten als Goes een 

groot voordeel is. Door dicht bij de mensen te zijn, 

kiezers echt te ontmoeten in plaats van via debatten 

op TV, kun je het verschil lokaal maken. Dat vraagt 

een intensieve campagne, met veel mensen.  

In een speelhal spraken we tijdens het eten met 

twee Franse dames. Zoals zoveel Fransen fan van 

Macron. Als je er over doorpraat wellicht toch vooral 

omdat men de 'oude' politiek, de gevestigde orde 

niet meer zag zitten. Iets anders, een positieve 

boodschap van hoop. Het begrip verandering, wat 

nog helemaal ingevuld moet worden, als basis. En 

ook de makkelijke manier die Macron heeft om  

 

zichzelf te blijven en zich toch overal in en tussen 

mensen te bewegen, zelfs in vloeiend Engels, wat tot 

verrassing van velen juist heel positief ontvangen 

wordt. 

Een boodschap van hoop past ons als CDA zeker. Het 

makkelijk bewegen zit bij wethouder en fractie in de 

genen. Overal zijn en meedoen, direct contact, geen 

enkel probleem. En verandering hoeft niet te 

betekenen: alles anders. Sterker, ik denk dat die 

verandering al jaren gaande is. Wel vraagt dit 

alertheid, op twee punten: nieuwe partijen aan het 

firmament zullen juist op dit punt willen gaan scoren 

en het CDA wegzetten als 'gevestigde orde'. 

Rekening mee houden dus en altijd adequaat 

reageren. Als tweede: we komen er niet mee weg 

door 'iets nog een keer uit te leggen'. Als er kritiek, 

opmerkingen of vragen komen, vraagt dat soms ook 

echt het toch anders te doen dan eerder. Ga niet 

vastzitten in eigen gelijk of in de uitlegmodus. Durf 

ook kritisch te zijn op onszelf.  

En dan de Duitsers. Zij komen iets minder in 

Normandië. Maar aan de rand van het voetbalveld 

toch even contact. Kijkend naar voetballende 

kinderen is praten over het weer en Merkel dan toch 

het makkelijkst. Het moet wel gek gaan wil Merkel 

niet afstevenen op een grote overwinning komende 

verkiezingen. ‘Wir schaffen das’ leeft meer in 

Nederland en andere landen dan in Duitsland zelf. 

'Wij begrijpen hun taal niet', zo kreeg ik te horen. De 

Duitse kiezer kijkt vooral naar het stabiele 

economisch beleid en naar de vele bekende 

personen die op CDU-lijsten staan. Het schijnt een 

sterk en stabiel netwerk te zijn, in allerlei lagen 

vertegenwoordigd. Rijk en arm, jong en oud, 

ongeschoold en universitair opgeleid.  

Daar zie ik toch wel echt een parallel met hoe we het 

in ieder geval als CDA Goes aanpakken. Een lange 

verkiezingslijst, met daarop 

allerlei verschillende personen, 

helpt om in netwerken te 

komen. Het helpt om ver-

trouwen te winnen. En het helpt 

ook direct om campagnes uit te 

zetten, iets wat ze in Duitsland 

ook doen. Men is overal en 

nergens, om maar in gesprek te 

zijn met kiezers.  

Lessen uit andere landen, die we volgens mij prima 

ter harte kunnen nemen om in maart 2018 in Goes, 

heel Zeeland en Nederland goede uitslagen neer te 

zetten bij de lokale verkiezingen. 

Jo-Annes de Bat 

- o - o - o - 
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Mijn Gedacht 23 

 

 

 
 

Waar ik overal gedachten over heb is niet te filmen. 

Als ik de krant open sla of op de TV een interessant 

onderwerp tegenkom, denk ik wel eens: zou dat iets 

voor de Krabbels zijn? Gauw een notitie gemaakt ter  

overpeinzing van ‘wel of toch maar niet?’ Zo ja, dan 

alvast in klad in het ‘masjien’ gezet. Bij genoeg losse 

flodders  werk ik ze uit en gaan ze de denkbeeldige 

ijskast in om wat te betijen. Is er genoeg betijt dan 

komt de selectie van wat wel of niet blijft. De 

blijvertjes worden dan definitief betekst en dat  

moet  ook weer effekes betijen. Als ‘Mijn Gedacht’ in 

de Krabbels moet, gaat het spul weer door de 

molen, bijt ik nog eens op een houtje en krijgt u ze 

‘ter lezing en de vermaak’ onder ogen. Dat laatste 

hoop ik ten minste.  
  

 
 

Down was ik toen ik hoorde dat onze burgervader 

als naar Ede gaat. Nee, niet het Zeeuwse Eede, maar 

in Gelderland, waar al eerder een Goese 

burgervader zetelde. Ik vraag me af waarom Goese 

burgemeesters zo graag naar Ede gaan. Hier sta je 

immers op stevige Zeeuwse klei, daar sta je op het 

rulle Veluwse zand. Hier hoedt je een 

‘overzichtelijke’ kudde van ruim 37 000 schaapkens, 

daar moet je ruim 100 000 ‘kikkers in de kruiwagen’ 

zien te houden. Het is de bekende “ uitdaging op een 

leeftijd dat het nog kan” en hij wil “hogerop”, niet 

naar het vroegere Goese jeugdcircus, maar naar een 

gemeente met meer dan 100 000 kikkers. Tenminste 

als daar zoveel  kikkers zijn, want zoveel water is 

daar niet. Misschien zijn het wel  ‘schaapkens’, die 

hij bij nachte moet tellen. Jammer dat hij ons 

achterlaat, maar wel van harte gegund. Daarom heer 

René, veel succes in je nieuwe baan, maer bluuf 

nochter Zeeuws.  

En we krijgen niet zo maar een nieuwe burgervader. 

We krijgen tot diep in het volgende jaar een 

“pleegburgervader”, ene meneer Klitsie. Die meneer 

is ingewerkt voor de verkiezingen vindt meneer 

Pollewop uit Middelburg. Maar meneer Bot en zijn 

kompanen (m/v) moeten het werk toch regelen? En 

stel “we krijgen straks drie nieuwe wethouders” en 

dan ook nog een nieuwe burgemeester? Dan hebben 

we echt een “groen”college ! 
 

 

 

 

 

 

 

Kunnen ze op het stadskantoor wel goed tellen? Zijn 

er toch eens even stemmen niet meegeteld na de 

Tweede Kamerverkiezingen. Gelukkig waren wij niet 

de enige gemeente met deze dementieve uiting, 

want het kwam meer voor en was niet van invloed 

op de totale zetelverdeling. Stel je voor dat het de 

Partij voor de Dieren was overkomen. Dan zou er 

misschien nog een extra poezenmand aangerukt 

moeten zijn. Of als het 50Plus was overkomen, had 

er misschien nog een rollator extra moeten komen. 

Gek daarom, want stemmen met het “masjien” is 

lang niet zo beïnvloedbaar als sommige geleerden”  

ooit dachten. En tijd dat het potloodgedoe kost! 

Gaat maar na: eerst de losse stembiljetten op de 

gestemde partij sorteren, dan op wie er op die 

papieren is gestemd en dat op aparte stapels leggen. 

Dat in het digitale tijdperk, waarin je binnen een half 

uur de uitslag per stembureau en partij op je bord 

kunt hebben. Gauw dus terug naar het masjien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

In Utrecht hadden ze een bitterballenkwestie. De 

partij van de diertjes had voorgesteld om bij 

recepties toch voor minstens 50% vegetarische of 

veganistische producten aan de bezoekers te 

presenteren. Direct na het voorstel werd een schaal 

‘echte’ bitterballen aangerukt, die ook door allerlei 

D’66 figuren werden verorberd, die later wel voor 

dat vreemde voorstel stemden. Een raar 

bitterballeneffect en je vraagt je af of ze nergens 

anders over te praten hadden. 
 

 
 

Sommige Goese gemeentelijke hotemetoten zitten 

met stenen in hun maag. Ze vinden dat er 

verenigingsgebouwen moeten verdwijnen en wat 

doe je dan? Je verwaarloost het onderhoud, houdt 

een enquête waar bijna niemand weet van heeft en 
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je besluit dat het gebouw te weinig gebruikt wordt 

en niet modern genoeg is. Je vergeet wel dat in dit 

gebouw  mensen samenkomen voor ontmoeting en 

overleg hoe het in wijk of buurt loopt of moet gaan, 

zodat je in staat bent om dat te organiseren.   

Maar hoe komt het dat zo’n gebouw zogenaamd te 

weinig wordt gebruikt? Komt dat door de stortvloed 

aan regelgeving, gebruiksvoorschriften of het slechte 

onderhoud van het gebouw? En waarom moet een 

clubje mensen eerst het gebouw verlaten om de 

kans krijgen het te kopen tegen een ‘marktconforme 

prijs’? Dan is ‘Mijn Gedacht’: hoe zo 

‘marktconform’? En wie moet dat achterstallig 

onderhoud opknappen en welke ‘Zoete Lieve 

Gerritje” zal dat betalen? Wel het buurtwerk 

stimuleren, maar de faciliteiten verwaarlozen? 

Misschien te veel ‘ivoren torens’ en te weinig 

‘contact met het volk’? En wat is de mening van de 

CDA – fractie? Ik heb er nog niets over gelezen! Denk 

wel om de stemmen volgend jaar! En het is niet de 

eerste keer dat ik dit neerschrijf. 
 

 
 

GroenLinks is de partij die een ogenblikje  ‘hot’ was. 

Het heeft een jongensachtige aanvoerder, die de 

‘moderne tijd begrijpt’ en druk gebruik maakt van 

alle nieuwe technische snufjes en kreten. Zo 

organiseert hij “meet ups”  en praat hij over “grass 

roots”. En de klimaatverandering is zo’n ontiegelijk 

belangrijk onderwerp dat hij de onderwerpen, die de 

burgers echt aangaan er bij laat sloffen. Misschien 

wordt het nog wel eens beter als hij een 

“Klavertjevijf” vindt in zijn grassroots. 
 

 
 

We hebben het in dit pamflet al meer dan eens 

gehad over een fietspad aan de Kattendieksediek. 

Een zich sportaccommodatie noemend park had er 

bezwaar tegen dat aan hun kant een fietspad 

aangelegd zou worden. Ze hadden daar allerlei 

‘nobele’ bezwaren tegen, maar sloegen daarmee wel 

de plank mis. Ze misten dankzij de Raad van State 

een ‘hole’. Of om het in gewone mensentaal uit te 

drukken: “al hun bezwaren werden van de ‘green’ 

geveegd”. Kunnen we ‘straks’ veilig de 

Kattendieksediek befietsen, maar wel hopen dat ‘alle 

ballen zich in de bunker zullen verzamelen’. 
  

 

 Arnhem koos ook een nieuwe burgemeester. Eén 

van onbesproken gedrag, voormalig politieagent en 

wijkburgervader in Amsterdam. Hij zat ook nog een 

poosje! In de Tweede Kamer dan en was voor een 

strenge aanpak van salafisme, jihadisme en andere 

‘disme ‘s. Maar  “Blonde Geert” vindt dat  hij de 

verkeerde naam heeft. Van voren heet hij Achmed  

 

en van achteren Markouch. Een buitenlandse naam 

en volgens de hoofdstoker van de PVV daarom 

ongeschikt om Arnhem woelige tijden te loodsen. 

Terwijl de raadsvergaderende Arnhemmers hem zelf 

geselecteerd hadden. Vreemde vogel die 

zonderlinge gebleekt harige  zuiderling. 
 

 
 

Hebt u ook een digitale brief gekregen van onze 

Joba? Zij zit voor ons Zeeuwen in de Tweede Kamer. 

Ze heeft ons via het e-mail een verslag over haar 

belevenissen in de Kamer gestuurd. En ze heeft ook 

al wat mogen zeggen in een (goed Nederlands) 

maidenspeech. Mooi om te lezen wat ze zoal heeft 

meegemaakt. Maar ze moet ons natuurlijk wel 

blijven inlichten over haar doen en laten, want 

contact met je achterban is wel noodzakelijk en het 

behartigen van onze belangen ook. Denk maar eens 

aan Termphos en de scholen in Zeeuws Vlaanderen. 

En:  nog één vraagje: hebben de leden die geen e-

mail hebben dit relaas ook ontvangen? 
 

 
 

Ik ontkom er niet aan. Na het afsluiten van deze 

kronkels had de aanslag in Barcelona plaats. Vreselijk 

hoe mensen zo iets doen in naam van Allah, God of 

hoe we het Opperwezen ook noemen. Werkelijk 

onvoorstelbaar. Zoveel rouw, verdriet, ellende in 

zoveel gezinnen, families, ook die van de daders, 

moet nu weer verwerkt worden en een plaats in het 

leven van alle betrokkenen moeten worden 

gegeven. Laten we hopen dat de heer van alle 

mensen hen daartoe de kracht en moed geeft. 
 

 
 

U hebt het allemaal kunnen lezen. Ik had weer heel 

wat gedachten en ik heb er veel niet genoemd. Want 

dan zou het een “gebed zonder einde” worden en 

dat is nu ook weer niet de bedoeling. In de 

hedendaagse politiek hebben we al zoveel 

voorvallen, waaraan geen einde komt. Ik hoop 

echter wel dat er aan een ding echt een eind komt. 

Wat dat is? Ik droom ervan dat we als deze 

gedachtekronkels van mij u onder ogen komen, we 

eindelijk een kabinet hebben dat ons land bestuurt. 

Want dat is op de duur geen “gebed zonder 

eind”meer, maar een complete litanie van allerlei 

‘aanroepingen”. Er was ooit een cowboy, die veel 

droomde. Dan zongen we in een liedje “Dromen zijn 

maar bedrog”. Ik hoop echt dat we nu eens “niet 

bedrogen uitkomen”, aan het “gebed zonder einde” 

echt een eind komt en de “litanie” gestopt kan 

worden.   

                                         Augustinus 
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Verkiezingen, kiezen, keuzes maken 

Nog ruim een half jaar en dat is 

het weer zover… de gemeente-

raadsverkiezingen.  

Een drukke, maar ook mooie 

periode. Immers, we kunnen 

terugkijken op een periode 

waarin we veel zaken hebben kunnen realiseren die 

in het CDA programma 2014-2018 benoemd zijn. 

Niet alles, maar dat is bijna onmogelijk, 

immers…..binnen een periode van vier jaren kan veel 

gebeuren, zaken die je ook niet altijd kunt voorzien. 

Om een voorbeeld te noemen: de enorme 

bezuinigingsopdracht, noodzakelijk om in de 

toekomst niet tegen onoplosbare problemen aan te 

lopen. Dat betekent keuzes maken en dat is altijd 

pijnlijk, met name voor de organisaties en 

instellingen die hierdoor getroffen worden.  

Ik ben er trots op dat we in gezamenlijkheid (fractie, 

coalitie en college) konden komen tot een 

evenwichtig pakket  van bezuinigingen, waarbij we 

er als fractie in geslaagd zijn om op een aantal 

punten voorgenomen bezuinigingen ongedaan te 

maken. Hierbij heeft ook steeds een weging 

plaatsgevonden tussen de programmatische punten 

die we als CDA Goes hebben geformuleerd en de 

kernwaarden van waaruit we onze politieke rol 

vervullen. 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het 

vormgeven van het programma 2018-2022. Daarin 

zullen opnieuw keuzes gemaakt worden, niet 

eenvoudig want in vier jaren kan er veel veranderen. 

In de campagne periode zal ons programma 

vergeleken worden met de programma’s van andere 

partijen. Prima en uitdagend, we gaan de straat 

weer op. 

Derk Alssema is inmiddels verkozen tot lijsttrekker: 

een prima keuze! Zeker gezien het feit dat Derk zich 

(als wethouder) in korte tijd moest inwerken in zeer 

lastige dossiers. Daar is hij, naar mijn persoonlijke 

mening, uitstekend in geslaagd. Daarmee is plaats 1 

op de lijst reeds duidelijk. 

 

Verkiezingen, kiezen, keuzes maken. 

Persoonlijk heb ik besloten mij niet verkiesbaar te 

stellen voor een nieuwe periode. Na een aantal jaren 

voorzitterschap van het bestuur van het CDA Goes 

en acht jaren deel te hebben uitgemaakt van de 

fractie is dit voor mij het moment om andere keuzes 

te maken. Ik kan volgend jaar terugkijken op een 

periode waarin ik veel heb geleerd, vooral ook 

omdat de verschillende dossiers je eigen vakgebied 

overstijgen. De samenwerking binnen de fractie heb  

 

 

 

ik altijd als zeer positief ervaren, dat zal ik ook wel 

gaan missen. Voorlopig hebben we nog een half jaar 

te gaan, waarbij ik van harte zal meewerken aan de 

uitdagingen die voor ons liggen.   

Jan Hut 

- o - o - o - 

Fractiewerkbezoek  

Dierenasiel de Bevelanden 

Op 28 juni heeft een groot deel van onze fractie het 

dierenasiel aan de Westhavendijk bezocht. Namens 

de Stichting Dierenasiel de Bevelanden stonden 

secretaris Rinus Knuijt en voorzitter Lia Vermue ons 

te woord. Tijdens de rondleiding over het terrein zijn 

door de beheerders diverse vragen beantwoord. 

Wist u bijvoorbeeld dat de opvang van onze (zwerf) 

dieren in het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd? Deze 

belangrijke taak wordt door de drie professionals (60 

uur per week) en vele vrijwilligers (ca 25) van het 

asiel voor de vijf Bevelandse gemeentes uitgevoerd.  

 

Het was op het moment van het bezoek “rustig” in 

het asiel. Trend is dat het in de zomervakantie vol 

komt met dieren die niet mee mogen met vakantie. 

Een andere trend is dat het economisch beter gaat. 

Een aantal jaren geleden nam het aantal beesten toe 

vanwege het feit dat mensen hen niet meer konden 

(en wilden) onderhouden. Gelukkig is dat nu minder 

het geval. 

Het bestuur van de stichting is tevreden over de 

samenwerking met de gemeente Goes en de 

inspanningen van portefeuillehouder Derk Alssema. 

De stichting is in 2013 begonnen met een vijf- 

jarenplan en werkt nu aan het meerjarenplan. 

Vooral de toezegging dat zij voor langere tijd 

(ondanks de ontwikkelingen van de Goese Schans) 

op de huidige plek kunnen blijven geeft het 

dierenasiel vertrouwen op een goede en zorgzame 

toekomst, 

Ad de Wit - Fractielid 
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Nog vier jaar door als CDA raadslid?? 

Op het moment dat ik deze 

bijdrage schrijf is de 

zomervakantie voorbij en wacht 

het normale school- en werkzame 

leven weer op ons.  En er breekt 

ook een nieuw politiek jaar aan 

met gemeenteraads verkie-zingen 

in maart 2018. De voor-

bereidingen hiervoor al in volle 

gang. De CDA-leden hebben al een geweldige 

lijsttrekker gekozen in de persoon van Derk Alssema. 

Ook aan  de raadsleden is door het bestuur gevraagd 

of zij beschikbaar zijn voor een volgende termijn. 

Een spannende fase want het is aan een door het 

bestuur aangestelde commissie te bepalen welke 

plaats je op de lijst die aan de leden wordt 

voorgelegd zult innemen. In ieder geval heeft de 

vakantie mij persoonlijk de gelegenheid gegeven om 

over deze vraag echt fundamenteel na te denken. 

Mijn gedachten gingen al gauw terug naar de 

afgelopen periode en naar de portefeuille waar ik 

het meeste werk voor heb mogen verrichten, te 

weten gemeenschappelijke regelingen. 

Er is in de bijna vier jaar dat ik voor het Goese CDA in 

de gemeenteraad zit heel veel te doen geweest 

rondom gemeenschappelijke regelingen. Ik heb er 

ook een aantal keren in deze Krabbels over 

geschreven. Zo zijn er in deze periode een aantal 

opgestart: RUD-Zeeland (o.a. verlenen van en 

controleren van milieuvergunningen voor alle 

Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland) en GR 

de Bevelanden (samen-voeging van de taken 

Personeel & Organisatie, ICT en Werk Inkomen en 

Zorg voor alle Bevelandse gemeenten). Ook zijn er 

bij een aantal gemeen-schappelijke regelingen flinke 

organisatorische pro-blemen geweest o.a.: SABEWA 

(betalingsproblemen en klachten van inwoners over 

de inning van gemeentelijke en 

waterschapsbelastingen), de Veilig-heidsregio 

Zeeland (management- en bestuurscrisis waar de 

kranten vol van stonden o.a. door het ontbreken van 

vertrouwen in de directeur) 

Namens de gemeenteraad van Goes heb ik als enige 

van de Goese raad in twee klankbordgroepen voor 

gemeenschappelijke regelingen mogen deelnemen 

n.l. 

 

 

 

Veiligheidsregio Zeeland en GR de Bevelanden. Wat 

opvalt is dat er in diverse raden door raadsleden, 

ook in die van Goes, nogal eens populistische 

uitspraken  

 
 

worden gedaan over deze fundamentele problemen. 

Uiteraard moet er wat gebeuren, maar uitspraken 

als: "Opheffen die gemeenschappelijke regelingen", 

of "waarom fuseren de gemeenten niet in de 

Bevelanden" vind ik als CDA raadslid onverstandig. 

Politiek gezien niet altijd een mening die de krant 

haalt, maar we kunnen het als raad niet maken om 

dergelijke samenwerkingsverbanden op te heffen. 

Dat zou kapitaalvernietiging zijn en kost onverant-

woordelijk veel belastinggeld.  

Ook als het in dat licht gaat om gemeentelijke fusies 

zijn er voorbeelden dat de inwoners hier niet altijd 

het beste vanaf komen.  

Persoonlijk zeg ik dat het belangrijk is om per 

situatie en dus met verstand en realisme om te gaan 

met alle vormen van samenwerking in Zeeland. Dat 

geldt dus ook voor samenwerkingsverbanden in 

welke ontwikkelingsfase zich die dan ook bevinden, 

zowel financieel als organisatorisch, maar ook 

rekening houden met de wederzijdse- en soms ook 

tegen-gestelde belangen van de deelnemende 

gemeenten. Alleen op die manier kunnen uiteindelijk 

beoogde voordelen worden behaald.  

Als raadslid vind ik, dat we als raad aandacht moeten 

hebben voor de werkelijke inhoudelijke problemen 

en ontwikkeling binnen die samenwerking en 

uiteindelijk met het college de discussie hierover 

aangaan. Het kan dan ook niet zo zijn, want dat 

gebeurt in andere gemeenten wel, dat raden liever 

niet worden betrokken bij inhoudelijke dilemma's, 

problemen en ontwikkelingen binnen 

samenwerkingsverbanden. Goes is hierin overigens  

wel een positieve uitzon-dering. Dit met als 

argument dat dit inhoudelijke en uitvoerende 

kwesties zijn en dat de raad hier niet over zou gaan.  

Natuurlijk ieder zijn rol, maar naar mijn mening ga je 

als raad en als raadslid over alles en moet je over dat 

soort zaken op zijn minst worden geïnformeerd en 

vervolgens en indien nodig juist over de inhoud met 

het college in discussie gaan. Vooral ook om een 

goed beeld en gevoel te krijgen over het waarom er 

soms fundamentele problemen spelen bij deze 

samen-werkingsverbanden.  

Zo kun je als raadslid op een goede manier je 

controlerende en kaderstellende taak uitvoeren en 

daar wil ik mij voor deze dankbare taak, ook na de 

verkiezingen van volgend jaar, voor de volle 100% 

inzetten. 

Patrick Simpelaar, 

 vice fractievoorzitter / fractie secretaris  

- o - o - o - 
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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. 
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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 18 november a.s. naar: 

Guust de Kok, Troelstralaan 74, 4463 XZ Goes. 

E-mail: aug.kok@planet.nl 
 

 

 

CDA - Goes 

“Samen kunnen we meer” 


