
Hoe simpel kan het zijn. 

Onze mobiliteit, met name het auto gebruik, zorgt 
voor een grote aanslag op ons milieu. De vervui-
ling door het fossiele-brandstof gebruik staan vet 
gedrukt op de vervuilers-lijst. Met het op termijn 
uitbannen van de verbrandingsmotoren, komt er 
een beetje verbetering. We hebben dan geen CO2 
uitstoot meer uit de uitlaten. 

Wat blijft is de sterk onderschatte fijnstof-
vervuiling, deze ontstaat door de slijtage van ban-
den en het gebruik van de remmen (remstof). Ze-
ker in woonkernen waar door de aanwezigheid 
van allerlei verkeersremmende maatregelen veel 
wordt geremd en weer wordt opgetrokken is deze 
vervuiling op zijn grootst. 

Wanneer een nieuwe generatie voertuigen, zoals 
de Hybride en de Elektrische auto, grootschalig 
zal worden ingezet, blijft de fijnstof-vervuiling on-
acceptabel groot. Hoewel er bij boven genoemde 
voertuigen hoofdzakelijk elektrisch wordt geremd, 
en deze vervuiling dus weg valt, neemt juist door 
de grote trekkracht van de elektromotoren de ban-
denslijtage toe. 

Kort door de bocht zou je kunnen stellen, dat de 
voor de veiligheid aangelegde verkeersremmers, 
haaks staan op het beleid voor een schoner mili-
eu. Toch er is zicht op verbetering. Nieuwe gene-
raties voertuigen zullen op termijn via GPS in aan-
gewezen gebieden een elektronisch opgelegde 
veilige snelheid moeten accepteren. 

De voordelen hiervan zijn legio. Het kost minder 
energie, spaart onderhoud aan het voertuig, zorgt 
voor een veiliger omgeving, geeft minder vervui-
ling en bespaart enorm op de aanleg van ver-
keersremmende maatregelen, dus op de inrichting 
van onze woongebieden. 

Klinkt allemaal erg complex, maar tot die tijd kun-
nen we natuurlijk ook gewoon onze rijstijl aanpas-
sen, en verkeersborden met snelheidsaanduidin-
gen ter harte nemen in plaats van deze negeren. 

Arno Wielemaker 

Bestuurs Activiteiten CDA –Veere  
 
Afgelopen augustus heeft het bestuur samen met de 
fractie het nieuwe politieke seizoen gestart tijdens een 
gezamenlijke bijeenkomst.  
Zo na het zomerreces was het weer goed om elkaar te 
spreken en kort terug te kijken op de roerige periode na 
de gemeenteraadsverkiezingen.  
Zoals u heeft gezien maakt het CDA niet meer deel uit 
van de coalitie en mogen wij als CDA-Veere de komen-
de periode als oppositie partij opereren.  
De wijze waarop de verkiezingen en de wijze waarop de 
verkiezingscampagne zijn verlopen worden nog door ons 
geëvalueerd. We hebben Ad Koppejan bereid gevonden 
om deze evaluatie te leiden, namens het afdelingsbe-
stuur zit Piet de Nooijer in de evaluatiecommissie.  
Tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV), niet 
die van 9 oktober, zullen de resultaten aan u worden te-
ruggekoppeld.  
Lang hoeven we niet wachten op de volgende verkiezin-
gen, want zoals u weet staan de volgende verkiezingen 
al weer gepland voor woensdag 20 maart 2019.  
De verkiezingsprogramma’s van de Provinciale Staten 
(PS) en het Waterschap (WS) zijn in-
middels in concept versie gereed.  
Ook de kandidaten advieslijsten van 
zowel de PS- als de WS-verkiezingen 
zijn opgesteld. Zowel de programma’s 
als de kandidatenlijsten zullen binnen-
kort aan u worden toegezonden.  
Als lijsttrekker voor de provinciale sta-

ten is Jo-Annes de Bat gekozen. Onze 
lijsttrekker voor het Waterschap is Dennis 
Steijeart.  
In de ALV van dinsdag 9 oktober aan-
staande zullen zowel de Verkiezingspro-
gramma’s als de kandidatenlijsten wor-
den behandeld, daarnaast hebben we 

twee kandidaten bereid gevonden om een uitleg en de 
aftrap te komen geven aan hun verkiezingscampagne.  
Dit zijn namens het Waterschap de CDA-fractievoorzitter 
mevr. Carla Michielsen en namens de Provinciale Staten 
het CDA-statenlid Jeffrey Oudeman. Voor degene die op 
9 oktober aanstaande aanwezig zijn, is er de mogelijk-
heid om over actuele onderwerpen in discussie te gaan 
met de beide kandidaten.  
Het CDA is een democratische partij waarin de leden 
hun mening kunnen geven over zowel de beide verkie-
zingsprogramma’s als de kandidatenlijsten.  
U, als lid van het CDA-afdeling Veere, heeft de mogelijk-
heid om aan de verkiezingsprogramma’s via amende-
menten wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook voor de 
beide kandidatenlijsten.  
Het aanbrengen van wijzigingen in of de verkiezingspro-
gramma’s of de kandidatenlijsten is overigens wel aan 
regels gebonden. Deze regels zullen aan de uitnodiging 
voor de ALV worden toegevoegd.  
Tot zover in deze nieuwsbrief de bijdrage namens het 
bestuur.  
Erik Joziasse  



Renovatie Zwembad Serooskerke 
 
Op 11 september 2018 
vergaderde de Commissie 
Maatschappelijke Ontwik-
keling.  
Het belangrijkste agenda-
punt in deze vergadering 
was het voorstel van het 
college om het zwembad 
in Serooskerke te renove-
ren. Renovatie en ver-
duurzaming van het zwembad is dringend nodig. Dat is dui-
delijk. Op 14 december 2017 had de raad het college op-
dracht gegeven om te onderzoeken en nader uit te werken 
of  de renovatie van het zwembad kan worden gecombi-
neerd met de renovatie van het verenigingsgebouw De 
Zandput. Dit heeft veel voordelen zoals een gezamenlijk 
gebruik van sanitair en horeca en een optimale verduurza-
ming van de gebouwen. Kortom dit biedt extra kansen om 
het gehele gebied ruimtelijk en kwalitatief een impuls te ge-
ven. Voor deze optie was ook veel draagvlak bij bewoners 
en belanghebbenden.   
Het voorstel van het college dat nu in de commissie aan de 
orde kwam had echter alleen betrekking op renovatie van 
het zwembad. Zonder aan te geven waarom de combinatie 
met renovatie van De Zandput niet mogelijk zou zijn. Het 
CDA, daarbij gesteund door de andere commissieleden, 
heeft de wethouder gevraagd om de renovatie van De 
Zandput alsnog bij het voorstel te betrekken. Daarop zag de 
wethouder zich genoodzaakt om zijn voorstel in te trekken. 
Geen beste start van het college! Laat duidelijk zijn: renova-
tie van het zwembad heeft ook voor het CDA hoge prioriteit. 
Maar wel op de meest efficiënte, duurzame en toekomstbe-
stendige manier. Dat is het beste voor het zwembad, voor 
De Zandput en voor de hele kern Serooskerke. Hopelijk 
komt de wethouder snel met een nieuw voorstel. 
Leen Meijers 

Woningbehoefteonderzoek 
In 2017 heeft de gemeente Veere onderzoek la-
ten doen naar de woningbehoefte in de gemeente 
Veere tot 2030. In de afgelopen tien jaar nam het 
aantal huishoudens op zowel Walcheren als in de 
gemeente Veere toe. Het gaat wel steeds vaker 
om kleine huishoudens: het aantal inwoners is 
ongeveer stabiel gebleven. Opmerkelijk is dat de 
onderzoekers bij de prognoses voor de toekomst 
vooral uitgaan van ontwikkelingen uit het verle-
den: de zogenaamde demografische ontwikkelin-
gen. Zij adviseren vooral in te zetten op grondge-
bonden koopwoningen. Het CDA denkt hier an-
ders over. Omdat jongeren vanwege studie vaak 
vertrekken, lijkt het alsof er geen vraag is naar 
goedkope en innovatieve starters- en huurwonin-
gen (bijvoorbeeld tinyhouses). Wij hebben aange-
geven niet alleen naar de cijfers uit het verleden 
te willen kijken, maar vinden dat de gemeente 
ook in gesprek dient te willen gaan met onze in-
woners. Dit om erachter te komen wat mensen 
precies wen-
sen. Hoe zor-
gen we er bij-
voorbeeld voor 
dat jongeren na 
hun studie te-
rugkeren? En 
hoe zorgen we 
ervoor dat ou-
deren op een 
plezierige ma-
nier kunnen blijven wonen in de omgeving waar 
ze altijd hebben gewoond? Uit gesprekken blijkt 
dat ook sommige ouderen kleinschaliger willen 
wonen, waarbij zorg en voorzieningen dichtbij 
aanwezig zijn (zoals de Woongaard in Seroosker-
ke). Het CDA heeft het college gevraagd in ge-
sprek te gaan met dorps- en stadsraden om te 
inventariseren welke wensen er leven. Graag ho-
ren we ook jullie ideeën.  
Pieter Wisse 

Dank aan Johan   
Helaas zijn we op een vervelende 
manier buiten de coalitie terechtge-
komen. Dit was in de eerste plaats 
een enorme teleurstelling voor onze 
onderhandelaars. Veel van hun goe-
de werk is deels voor niets geweest. 
Voor onze beoogd wethouder, Wil-
lem den Herder, was de pil om door 
te slikken mogelijk nog bitterder. Het 
zag er allemaal zo goed uit! Knap vind ik het om te zien hoe 
hij, met veel energie en humor, zijn raadswerk weer oppakt. 
Zuur was het ook voor Johan Sanderse. Omdat Willem 
geen wethouder werd, kwam Johan niet in de raad. Dat is 
jammer omdat Johan met zijn agrarische deskundigheid van 
grote toegevoegde waarde is voor een gemeenteraad. Ge-
lukkig blijft hij onze fractie voeden met goede adviezen en 
zal hij het CDA vertegenwoordigen in de commissie maat-
schappelijke ontwikkeling. Vanaf deze plaats wil ik hem in 
ieder geval danken voor zijn werk in de afgelopen raadsperi-
ode.  
Pieter Wisse 

Mooi initiatief…. 
Dat Overdulve Offhore Shipping (O.O.S.) in Se-
rooskerke meer doet dan booreilanden opknap-
pen en ontmantelen is bij velen al bekend. Duide-
lijk is dat O.O.S. ook oog heeft voor sociale en 
maatschappelijke ontwikkelingen en daar haar 
steentje aan bijdraagt. In de week tegen de een-
zaamheid start O.O.S.-medewerkster Francis 
Bruijnes op 29 september van 14.00 tot 16.00 uur 
“Een project voor en met u!” Doel is gezellig sa-
menzijn en ideeën uitwisselen, waarbij de deelne-
mers in de gelegenheid worden gesteld om de 
villa en het park aan de Oostkapelseweg 4 in Se-
rooskerke te bekijken. Aanmelden kan voor 20 
september per telefoon of mail: 0612195763 of 
f.bruijnes@oosinternational.com  
 
Willem den Herder 
willemdherder@gmail.com 
t.06-51182953 

mailto:f.bruijnes@oosinternational.com
mailto:willemdherder@gmail.com


Vakantietijd is inspiratietijd  
 
Natuurlijk, vakantie is om tot rust te komen, meer dingen met het gezin te 
doen, nieuwe omgevingen te ontdekken enzovoorts. Maar soms is het 
ook goed om de vakantiebestemming tot inspiratie te laten zijn. 
We waren dit jaar in de Dordogne op een camping dicht bij het mooie 
dorpje Belvès. Een karakteristiek Frans dorpje, op een heuveltop. In 250 
voor Christus gesticht door de Bellovaken, een Keltische stam. Vanwege 
de ligging een vesting. Dus een kerk, een kasteel en een ziekenhuis op 
het hoogste punt. 
Zo’n stadje wat is in z’n aard op en top idyllisch, maar op een doordeweekse dag hoor en zie je er niets. Rondom 
het kleine dorpspleinen zijn er nog slecht twee cafe’s open, en die zijn direct ook ijssalon en bakker tegelijk. In de 
winkelstraat zijn nog stokoude winkeliers die een allegaartje aan spullen aanbieden. Tijdens de weekmarkt op 
zaterdag worden streekproducten aangeboden en zie je de bewoners massaal op straat. Oud, vriendelijk, druk 
pratend over Les Blues en over de Tour de France. 
Natuurlijk, Frankrijk is geen Nederland. En Periford (de streek waar Belvès toe behoord) is geen Zeeland. Het is 
een veel groter gebied en heuvel– en bergachtig. 
Toch zijn er inspiratiemomenten.  
De detailhandel in de stadjes is kapot gemaakt door de grote perifere detailhandelszaken op industrieterreinen. 
Misschien omdat de klandizie in de winkelstraten toch al terug liep en regionalisering nodig was, maar het is in 
ieder geval niet in overleg of aan de hand van een plan gegaan. Die grote zaken zijn wel efficiënt, maar niet mooi. 
En de straatjes zijn wel mooi, maar nu leeg en verlaten.  
Dit is iets wat we in Zeeland nog kunnen voorkomen door wel de goede keuzes te maken. Geen uitleglocaties 
voor detailhandel buiten steden. En wanneer in dorpen winkels toch dicht gaan, moet er direct geherstructureerd 
worden. In Zeeland hebben we daar bijvoorbeeld de PIW (provinciale impuls wonen) voor. 
De toeristen bepalen de welvaart van de stadjes. Met evenementen spelen ze daar slim op in. Allerlei beziens-
waardigheden worden op een goede manier commercieel gebruik maken. Er is altijd wat te doen. Dat alles geeft 
veel werkgelegenheid.  
Hier kunnen we in Zeeland nog van leren. Zeker zolang het weer mooi is, ligt de focus toch vooral op zee en 
strand. Maar we hebben zoveel meer. Prachtige oude binnensteden, historische plekken in en rondom dorpen, 
mooie natuur, enzovoorts. Ook de commissie Balkenende wees hier al op. Het is nodig dat de recreatiesector, 

die ook nog uit veel kleinere bedrijven bestaat, 
hiervoor de krachten bundelt. 
Ook van de manier waarop onderwijs en sport 
wordt vormgegeven kan geleerd worden. Thuis-
nabij is geen Franse term. Regionaal, met speci-
aal vervoer. Je wordt thuis opgehaald om naar 
de regioschool en de regionale sportvoorziening 
te gaan, vaak in combinatie. Hier is blijkbaar al 
vroegtijdig goed over nagedacht. Het zou kun-
nen dat dit ook invloed heeft over wie er in de 
dorpen wonen, maar ik denk toch van niet. De 
bus komt namelijk overal, waar je ook maar 
woont. Geen school is geen belemmering om 
ergens te gaan wonen.  
Er zijn delen in Zeeland waar we voor dit vraag-
stuk staan. Als het gaat om scholen is dit al 
gaande. Ik heb zelf als wethouder de sluiting 
van de school in Kattendijke mee gemaakt. Vol-
gens sommigen een drama en de schuld van al 

die anderen. Maar ouders gaan zelf kiezen als de kwaliteit omlaag gaat als de groepen te klein worden. Door 
vanaf het begin af aan direct in te spelen op het vertrek van de school en te investeren in jeugd- en jongeren-
werk, door het dorpshuis meer functies te geven en door met en via de dorpsraad meer mensen actief te krijgen 
om zaken in en met het dorp te organiseren is er geen drama ontstaan. Integendeel.  
Er is nog veel meer te zeggen en te vergelijken. Over dat hospitaal. Waar wij echt onze vraagtekens bij zouden 
zetten als het gaat om de kwaliteit. Over het onderhoud van wegen en openbare delen. Laten wij in Nederland 
maar niet al teveel mopperen over wat groen op straat. 
Hoe Belvès er over een aantal jaar uit zal zien, is voor mij afwachten en nog eens terugkomen. De camping be-
valt in ieder geval, dus wellicht een extra reden nog eens terug te komen. 
Hoe Zeeland er uit gaat zien, daar gaan we met elkaar over. Als CDA Zeeland gaan we over de genoemde on-
derwerpen zeker iets schrijven in het verkiezingsprogramma voor maart 2019. En in de campagne zal het zeker 
ook terug komen.  
 
Jo-Annes de Bat 



Leuk idee…. 

 
Tijdens onze vakantie stuitten 
we in Noord-Italië op boven-
staand apparaat in het plaatsje 
Fanna (ca. 1500 inw). Voor 12 
en 8 cent kun je hier 1,5 liter of 
1 liter  gekoeld bronwater tap-
pen in je zelf meegebrachte 
fles. Je hebt de keus uit water 
met of zonder koolzuur 
(bubbels). We zagen dat er veel 
gebruik van gemaakt werd. Het 
scheelt veel plastic omdat de 
flessen voortdurend hergebruikt 
worden. Het is een initiatief van gemeente, inwoners en het 
waterbedrijf. Of het systeem jaarrond werkt of alleen in de 
zomer werd ons niet duidelijk. De verkopers van bronwater 
in flessen zijn er niet zo blij mee, maar het milieu wel. Mis-
schien iets voor onze gemeente…. 
 

Willem den Herder 

Opa…. 
 
In het voorjaar werd mijn eerste kleinkind gebo-
ren.  
Trots als kersverse opa liet ik aan ieder die meer 
wilde weten het eerste fotootje zien van de nieu-
we wereldburger.  
Maar wat is mijn taak als opa, vroeg ik me af.  
Die taak is niet omschreven maar ligt in de ver-
bondenheid, de belangstelling, en de betrokken-
heid bij je kinderen.  Investeren in het familiever-
band is erg belangrijk. Het zorgen voor elkaar, 
het helpen waar nodig versterken het familiever-
band en draagt bij aan het doorgeven van waar-
den en normen.  Ook als het kleinkind 150 km 
verder woont.  
Ik realiseerde me opeens “Wat heb ik dit kind te 
bieden”?  In wat voor een wereld zal zij opgroei-
en?  
Dagelijks lees ik over natuurrampen, oorlogen, 
epidemieën, droogte hier en wateroverlast daar.  
Op al deze en meer zaken heb ik nauwelijks in-
vloed. Zij zal zichzelf moeten leren redden in een 
wereld die steeds weer nieuwe uitdagingen aan 
ons stelt. Ik kan haar geen mooiere wereld aan-
bieden. Of wel? Dan toch maar even het papier 

in de papiercontainer doen, 
het plastic even wegbrengen 
naar de plasticcontainer, het 
glas maar even in de glasbak 
en aan het aanrecht even 
opletten wat in de gft-bak kan 
en wat in de “overige afval-
bak”.   
Verbazing….  
Met een streng sorteerbeleid 
kwam ik als restafval niet ver-
der dan een zakje van 5 liter 
in 14 dagen. Ik heb mijn af-
valbak ook maar niet buiten-
gezet maar het zakje met 
restafval met toestemming 
van mijn buurman in zijn af-

valbak gedaan.   
Kost dit moeite?  
Ja natuurlijk. Bij afval scheiden moet eventjes 
oplettend zijn, maar voor mijn kleindochter doe ik 
dat graag.  
Voor een (schoon) land wat ik door wil geven. 
 
Jan Braam 

 

Wijziging winkeltijden 
 

Met verbazing heeft het CDA kennisge-
nomen van de plannen om de winkeltij-
den op zondag flink te verruimen.  
Daar waar de SGP/CU dit altijd op prin-
cipiële gronden heeft tegengehouden, 
werkt deze fractie nu actief mee aan 
een ruimere winkelopenstelling op zon-
dag.  

Dat het plan het resultaat is van handje-
klap blijkt wel uit het volgende. In het 
plan staat dat in kustkernen de winkels 
het hele jaar door open mogen op zon-
dag. Vreemd is het dat Koudekerke, dat 
niet aan de kust ligt, wel tot de kustker-
nen wordt gerekend en andere vergelijk-
bare kernen niet (zoals Biggekerke, Me-
liskerke, Aagtekerke en Serooskerke). 
Dit is naar onze mening nauwelijks uit te leggen aan de bur-
gers en vergroot naar onze mening de rechtsongelijkheid. 
Het CDA heeft daarom gepleit voor een zorgvuldig onder-
zoek.  
Allereerst dienen we na te gaan of er voldoende draagvlak 
bestaat voor deze verruiming.  

Daarnaast vinden we dat de gevolgen voor het personeel, de 
gevolgen voor de concurrentiepositie van winkels die niet 
onder de verruiming vallen en gevolgen voor de leefbaarheid 
in de kernen in kaart moeten worden gebracht.  

Het CDA vindt dat bij een dergelijke wijziging de belangen 
van alle betrokkenen dienen te worden meegenomen: inwo-
ners, consumenten en ondernemers.  

Het ziet ernaar uit dat de coalitiepartijen SGP/CU, DTV en 
VVD dit plan zullen doorzetten, maar u kunt erop rekenen 
dat het CDA de ontwikkelingen kritisch zal volgen.   

 

Pieter Wisse  
fractievoorzitter CDA Veere 



Vaak wordt mij de 
vraag gesteld; wat doet 
Den Haag voor 
Zeeland en wat doe jij 
in Den Haag voor 
Zeeland ?  Afgelopen 
week werd de miljoe-
nennota 2019 gepre-
senteerd. Dit kabinet 
heeft veel aandacht 
voor de regio. Zo heeft 

Zeeland euro 35 miljoen gekregen voor versterking van de eco-
nomie. Maar ook bv extra geld voor onderwijs in kleine scholen 
omroepzeeland.nl/Prinsjesdag 
 
Zorg moet beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar zijn. Beschik-
baarheid staat onder druk wanneer er wachttijden zijn in de GGZ 
en tekorten van medicijnen. Betaalbaarheid is van belang om 
solidariteit te houden. Het CDA heeft nog wel zorg over bereik-
baarheid van zorg in de regio zoals de beschikbaarheid van huis-
artsen en een ziekenhuis https://www.omroepzeeland.nl/bezoek 
ZorgSaam Op mijn initiatief was daarover een debat in juni en 
werd o.a. mijn motie over leefbaarheidstoets aangenomen. Sy-
brand Buma heeft bij de algemene politieke beschouwingen ook 
aandacht gevraagd voor zorg in de regio.  
 
Verder vraag ik regelmatig aandacht voor Zeeuwse zaken. Re-
centelijk heb ik samen met een collega diverse vragen gesteld 
over zorginstelling Arduin https://www.omroepzeeland.nl/Arduin. 

Om contact te houden 
leg ik regelmatig werk-
bezoeken af en spreek 
ik met mensen in de 
provincie. In mijn 
nieuwsbrief doe ik 
daarvan verslag. 
Graag ontvang ik ook 
Zeeuwen in de TK zo-
als leerlingen van de 
basisschool uit Vlissin-
gen en afgelopen week 
de CDA vrouwen uit 
Zeeland.   
 
Wilt u me ook een keer bezoeken en/of mijn nieuwsbrief ontvan-
gen? Stuur svp een email naar mijn persoonlijk medewerker Jor-
den van der Haas: j.vdhaas@tweedekamer.nl 
 
Hartelijke groet, Joba van den Berg 

 

Volg ons op: https://www.cda.nl/zeeland/veere 

Deel deze nieuwsbrief met vrienden en kennissen. 

Het CDA-Veere is op zoek naar jou mening. 

Laat je horen! 

Meld je aan bij:  

https://www.cda.nl/zeeland/veere  

Zo, dat was de zomer. 

Nu wordt het tijd voor 

de stoere  

jaargetijden. 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/108262/Zeeuwse-Kamerleden-positief-genoeg-aanknopingspunten-voor-Zeeland
https://www.omroepzeeland.nl/media/50466/CDA-Kamerlid-Joba-van-den-Berg-bezoekt-Zorgsaam
https://www.omroepzeeland.nl/media/50466/CDA-Kamerlid-Joba-van-den-Berg-bezoekt-Zorgsaam
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/108260/Is-de-zorg-voor-Arduin-patienten-die-in-Aagtekerke-blijven-wel-op-orde
mailto:j.vdhaas@tweedekamer.nl

