
Het was heel druk in en om de De
Schutse. Ouders die kinderen brach-
ten om samen met bijna zeventig
chauffeurs de dag van hun leven
mee te maken. Bij elkaar stonden er
ongeveer 200 bezoekers in de aula.
En dan, tijdens de toespraak van

burgemeester W. Nuis, loopt plotse-
ling Robert de Jong (18) uit Sint
Philipsland naar voren. Hij loopt op
de burgemeester af, slaat zijn armen
stevig om de eerste burger van de
gemeente Tholen en geeft hem een
stevige knuffel. En alsof hij nooit

anders heeft meegemaakt zegt Nuis
tegen de wat verbouwereerde toe-
schouwers: ,,Zo. Ik heb in elk geval
één fan.”
Robert is een van de drie kinderen
van Marleen de Jong. Alle drie
mochten ze die dag mee in een
vrachtwagen. Leonie (21), Robert en
Stephan (8). Alle drie zijn ze dubbel
gehandicapt, legt moeder Marleen
uit. Stephan zit in een rolstoel, maar
een paar sterke armen tilden hem
moeiteloos op de bijrijdersplaats.
Marleen de Jong: ,,We hebben ze
met ballonnen opgewacht op de car-
poolplaats aan het begin van de
Krabbenkreekweg, vanaf Oud-Vos-

semeer gezien. Samen met mijn
schoonzusje Ina de Graaf. Die heeft
eveneens een kind dat met een truck
meereed. Het was heerlijk om die la-
chende gezichtjes voorbij te zien ko-
men. Aan die uitstraling merk je dat
ze het enorm naar hun zin hebben.”
Zoon Robert had het er al de hele
week over. Die had in Ouddorp iets
dergelijks meegemaakt en sprak bij-
na over niets anders. ,,Onze buur-
man Hans heeft een vrachtwagen.
En de hele week riep hij: ,,Hans.
Verhuiswagen. En afgelopen zater-
dag wandelde hij aan de arm van
Hans naar de verhuiswagen.” Zoon-
tje Stephan zat die dag niet zo lekker

in zijn vel, constateerde zijn moeder.
,,Maar desondanks heef hij geno-
ten.”
Marleen de Jong, en met haar alle
ouders, is enorm dankbaar dat zo-
veel chauffeurs, zoveel vrije tijd en
energie opofferen om de kinderen
een geweldige dag te bezorgen. ,,En
het zijn bijna steeds dezelfden die
het doen.”

Levensgevaarlijk
Dat beaamt Ella de Rooy. Zij is, sa-
men met Adrie en Mary Aarnoudse,
sinds jaar en dag betrokken bij de
organisatie van het vrachtwagen-
feest. Een organisatie waarmee al in
januari wordt begonnen. ,,Er deden
dit jaar 68 voertuigen mee. Inclusief
de brandweerwagen, maar exclusief
de bus van De Schutse en een land-
bouwtrekker. Het was fantastisch.
Veel hulp van de politie en het mo-
torbegeleidingteam Zeeland. Ieder-
een is weer schadevrij thuisgeko-
men.”
Slechts één incident onderweg.
,,Burgemeester Nuis had in zijn toe-
spraak nog een oproep gedaan om
ons met de kinderen lekker te laten
rijden en niet te proberen de stoet in
te halen of je tussen de stoet in te
wringen. Laat ze genieten, zei hij.
Toch was er een automobilist die het
geduld niet kon opbrengen en de
lange rij vrachtwagens ging inhalen.
Tot er een tegenligger kwam. De in-
haler wurmde zich tussen de land-
bouwtrekker en de politieauto die
daar voor reed. Levensgevaarlijk. De
automobilist kreeg dan ook gelijk
een prent.”
De EHBO hoefde slechts in actie te
komen toen een meisje aan het einde
van de rit, vlak bij thuishaven De
Schutse, onwel werd. ,,Mogelijk be-
vangen door de warmte.”
De vrachtwagens waren te herken-
nen aan een genummerde kaart op
de voorruit. Aan de achterkant van
de kaart stonden de telefoonnum-
mers van de hulpdiensten en de or-
ganisatie. De Rooy: ,,Zo kon de
chauffeur snel zien wie hij waar kon
bereiken.”
Wat haar vooral opviel was de be-
langstelling voor de truckersrit. ,,Er
stonden veel meer mensen langs de
kant te zwaaien dan vorig jaar. Ja.
Die moesten wel een tijdje wachten,
want we zijn wat laat uit Oud-Vosse-
meer vertrokken. De contactsleutel
van de bus was zoek.”

Vanuit Oud-Vossemeer reed de stoet
naar Sint Philipsland. Bij de car-
poolplaats stonden tientallen ouders,
familieleden en belangstellenden de
enorme rij toeterende auto’s op te
wachten. Marlies de Jong en haar
schoonzus hadden voor die gelegen-
heid ballonnen meegenomen waar-
mee ze hun kroost en de andere kin-
deren toejuichten. Ook van de
gezichten van de omstanders was de
vreugde over het succes af te lezen.
In Sint Philipsland werd het enorme
gezelschap opgewacht door de
chauffeursvereniging Flupland. Vo-
rig jaar reed een aantal van hen ook
mee en dat leverde een emotioneel
verhaal op in hun blad Koaiepraet.
’Trotse chauffeurs, in het dagelijkse
leven koning van het asfalt, genieten
zichtbaar haast nog meer dan de bij-
rijders’, staat in het artikel.
’Flupland’ is een belangenvereni-
ging die twee jaar geleden werd op-
gericht en nu klaar stond om de kin-
deren te verwennen met onder meer
een zak snoep. De Rooy: ,,Geweldig
zoals die mensen hebben meege-
werkt.”

Gift
Maar dat geldt volgens haar ook
voor het bedrijfsleven. ,,We hebben
tussen de 60 en 80 brieven gestuurd
naar diverse ondernemingen. Van de
meesten hebben we een gift gekre-
gen. Ook kregen we brieven terug
dat vanwege de economische situ-
atie de bijdrage dit jaar werd gehal-
veerd of dat het even niet uitkwam.
Andere bedrijven, zoals in Sint-An-
naland en Bergen op Zoom, stuur-
den in totaal 190 kilo friet. En dat
ging schoon op.”
Ook de buren van de Schutse wor-
den bij de complimentenregen be-
trokken. ,,Die hadden van ’s mor-
gens elf uur tot ’s avonds half acht
heel veel drukte voor hun deur.
Soms was de straat volledig afgeslo-
ten door het vele verkeer.”
Zowel particulieren als bedrijven
steunden het goede doel met bedra-
gen van 15 tot 500 euro. ,,We waren
ook heel blij met de bijdrage van on-
ze hoofdsponsor, het metsel- en
klusbedrijf Japjo uit Oud-Vosse-
meer. Een bedrijf met twee man per-
soneel. Geweldig.”
Uiteindelijk bleek door de spon-
soring het hartapparaat te kunnen
worden betaald. ,,En we hebben nog
1000 euro over.

In het kielzog van het zware
pom…pom…pomgeluid van de tuba
marcheert de Eendrachtbode een
stukje mee. En dan zie je pas goed
wat een aardig dorp Stavenisse is. In
de Prinses Irenestraat staat een schil-
der op de trapleer. Hij voorziet zijn
dakgoot van een nieuwe verflaag,
maar laat zich door de muziek niet
van zijn werk houden. In de Prinses
Beatrixstraat staat een mevrouw een
auto te wassen. Ze bekijkt het leven-
dige schouwspel met een glimlach,
maar wast rustig verder.
Met regelmaat kom je een bord ’Te
koop’ tegen. Er staat er een bij die
kost, althans zo staat het op een
enorm papier dat voor het raam is ge-
plakt,  iets meer dan 99.000 euro.
Vanaf sommige huizen wappert een
vlag met een tas er aan. Dat is reden
voor een feestje, want doorgaans is er
sprake van een huisgenoot die voor
een schooldiploma is geslaagd.
Hier en daar hangt wasgoed te
drogen en de hengelsportzaak heeft al
klanten. De hengels staan buiten te
wachten op kopers en de wormen en
pieren kosten tien eurocent.
Op de Poststraat 22, bij de familie
Van Vossen, staat de tuin vol met
mensen in groene jachtkledij. In de

hand houden ze een jachthoorn. Ze
zijn lid van het Eerste Zeeuwse Jacht-
hoornkorps en maken zich op om
straks op het havenplein een concert
te geven.
In het dierenpark kijken kippen, een-
den en het hangbuikzwijn niet op of
om van het aanzwellende geluid van
Euterpe. Alleen de hertjes maken dat
ze wegkomen.

Geduld
Van de kerktoren wappert de rood-
wit-blauwe driekleur om aan te geven
dat het vandaag feest is. De viering
van 410 jaar Stavenisse. ,,Ach”, re-
ageert een oudere man die in de Bos-
straat even van zijn fiets stapt. Hij is
kennelijk naar de volkstuin geweest,
want hij heeft een flinke zak met
groente op de bagagedrager. ,,Ach. Je
kunt elk jaar wel een feestje geven.
Sommigen spreekt het 410-jarig be-
staan wel aan, maar de meesten niet.
Voor mij hoeft het helemaal niet.”
,,Dat klopt”, is na zaterdag de erva-
ring van Flip de Rijke, een van de
motoren achter activiteiten die in Sta-
venisse plaatsvinden. Hoeveel volk er
op het muziekfeest afkwam, weet hij
niet. ,,Dat is niet te zeggen. Er was

over de hele dag wat te doen, maar al
met al viel de belangstelling tegen.”
Een van de oorzaken is volgens hem
het weer geweest. ,,Er was geen zon.
Is die er wel, dan blijft het publiek
langer op de terrasjes zitten en heb-
ben ze meer geduld om na een optre-
den te wachten op het volgende.”
Nu zat er nogal wat tijd in het wisse-
len van de wacht. Dat betekende dat
bezoekers gingen lopen, en die kwa-
men doorgaans niet meer terug. ,,Al-
leen tussen vijf en zes uur. Tijdens het
optreden van de muziekvereniging
uit Oud-Vossemeer. Toen waren de
terrassen vol en zaten er ook mensen
aan de dijk.”
Of zijn organisatie uit de kosten is ge-
komen, kan hij nog niet zeggen. ,,We
hadden een begroting van tussen de
1000 en 1500 euro. Dat ben je wel
kwijt met zes korpsen. De kosten ver-
schillen per club. De een heeft meer
vervoerskosten dan de ander. En ze
krijgen natuurlijk allemaal een con-
sumptie. De vereniging uit Oud-Vos-
semeer met het majorettekorps kwam
met 70 man en die hebben ongeveer
anderhalf uur gespeeld.”
De Rijke ervaart dat de belangstelling
voor activiteiten in het dorp tanende
is. ,,Toen we ons 400-jarig bestaan
vierden, was er geweldig veel belang-
stelling. Dat leefde breed en diep bij
de mensen. Dat is nu minder.’’
Hij steekt de hand eerst in eigen boe-
zem. ,,We hebben minder tijd en
energie gestoken in de publiciteit.
Maar het dorp is ook veranderd. Het
aantal inwoners dat niet in Stavenisse
is geboren, stijgt drastisch. In tien

jaar tijd is dat aantal naar schatting
met 25 tot 30 procent toegenomen. Ik
denk dat we nu 45 procent inwoners
hebben die hier niet vandaan komen.”
Volgens hem heeft dat veel effect op
het bezoekersaantal bij evenementen.
,,Mensen die niet van hier zijn, zie je
amper in het dorpshuis. Vroeger wist
je van vrijwel iedereen waar hij van-
daan kwam. Waar hij werkte en hoe-
veel kinderen iemand had. Mensen
leefden veel meer mee met het dorp.”

Sociale contacten
De Rijke vindt de huidige ontwikke-
lingen toch wat zorgelijk. Hij wijst op
de aanleg van een nieuwe wijk. Ook
die zal niet alleen worden bewoond
door inwoners die in Stavenisse ge-
boren zijn. En dat scheelt in de socia-
le contacten.
Toch zijn die er wel degelijk, consta-
teerde de Eendrachtbode tijdens de
rondgang van Euterpe. Want in de
Voorstraat is het een drukte van be-
lang. Mensen die de supermarkt in en
uit komen. Mensen die willen parke-
ren. Maar vooral mensen die buiten
een bankje voor het raam hebben ge-
zet. Ze praten met elkaar over de din-
gen van alledag. Over de dochter van
ene Moerland. Het geluid van Euter-
pe beschermt de privacy van die fa-
milie, want we horen niet wat er met
die dochter is.
Aan het eind van de rit blaast Euterpe
stoom af op het havenplein. Daar
staat een praathuisje met de naam
’t Is vo mekoare’. En dat was het ei-
genlijk ook.
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Zwaaiende ouders en andere belangstellenden op de carpoolplaats bij de Krabbenkreekweg als de vrachtwagens richting Sint Philipsland
rijden.

Het dagactiviteitencentrum De Schutse in Oud-Vosse-
meer, voor de opvang van gehandicapten, heeft sinds za-
terdag dankzij de truckersrit zijn hartmachine. Een appa-
raat dat bij het uitvallen van de hartfunctie stroomstootjes
levert om de hartslag weer op gang te krijgen. Het appa-
raat is door diverse ondernemingen gesponsord en werd
uitgereikt tijdens de succesvolle zevende truckersdag.

Burgemeester Nuis krijgt een knuffel in Oud-Vossemeer

Hartapparaat na truckersrit 
bij dagopvang De Schutse

Muziekvereniging Euterpe uit Sint-Maartensdijk heeft tijdens de rondgang in Stavenisse veel bekijks.

De nevel hangt nog over de velden als de muziekvereni-
ging Euterpe uit Sint-Maartensdijk zaterdagochtend om elf
uur de eerste tonen door de straten van Stavenisse blaast.
Kinderen huppelen achter het gezelschap aan, sommigen
verkiezen het tempo op de fiets bij te houden. Hier en daar
gaan de ramen open en komen mensen naar buiten.

Flip de Rijke over tegenvallende animo muziekdag Stavenisse

’Steeds minder mensen hebben
belangstelling voor het dorp’

Discussie over
kosten jeugddebat
De proefbegroting van het groot
Thools jeugddebat heeft een felle
discussie opgeleverd in de jongeren-
raadsvergadering in Oud-Vossemeer.
Joth-lid Anneloes Oudesluijs ver-
baasde zich over de kosten voor een
bekende Nederlander die daarin zijn
opgenomen. ,,Dat is toch niet in ver-
houding. We zamelen geld in voor
Burkina Faso en geven zo 6000 euro
uit aan een bekend persoon. Dat is
verspilling van geld.” Verbazing
alom in de jongerenraad over deze

opmerking. Voorzitter Hermen Ge-
luk was er ook even stil van, maar
vond dat er wel wat te zeggen viel
voor de opmerking van Oudesluijs.
Toch vond hij dat het een totaal an-
dere zaak was. ,,We betalen dat met
subsidie. En het is slechts een plan.
We proberen voor het beste plan sub-
sidie aan te vragen.” Simon van Lit
reageerde dat de bekende Nederlan-
der wel als eerste kostenpost afvalt
als er geen of onvoldoende subsidie
wordt toegewezen. De jongerenraad
wil het jeugddebat samen met de
stichting Vosmeer 600 organiseren
tijdens de viering van het 600-jarig
bestaan van Oud-Vossemeer.

Van der Weele wilde graag dat de
jongerenraad haar licht liet schijnen
over het gemeentelijk beleid voor
de Lokale Educatieve Agenda. Dat
is een wet die bedoeld is om ach-
terstanden bij kinderen weg te wer-
ken. Een onderdeel daarvan is de
voorschoolse periode van kinderen
tot vier jaar. Van der Weele legt uit
dat gemeentes verplicht zijn hier
aandacht aan te schenken omdat is
onderzocht dat de peuterspeelzaal
ervoor zorgt dat kinderen goed
voorbereid aan de basisschool kun-
nen beginnen. Achterstanden zou-
den daarmee eerder voorkomen
worden. De gemeente heeft een
budget gekregen om onder andere
dit plan in het beleid op te nemen.
Zowel Van der Weele als de jonge-
renraadsleden waren van mening

dat kinderen van ouders met een re-
formatorische achtergrond minder
snel naar de peuterspeelzaal worden
gebracht. De vraag was dan ook hoe
die ouders kunnen worden over-
tuigd van het nut van de voorschool-
se opvang. ,,We willen alle kinderen
bereiken. Nu gaat ongeveer de helft
van alle Thoolse kinderen naar de
peuterspeelzaal.”
Een ander punt dat de gemeente
Tholen tot 2010 op de agenda heeft
staan is overleg met schoolbesturen
over integratie en segregatie om bij-
voorbeeld discriminatie tussen leer-
lingen tegen te gaan, en een derde
punt is vrij in te vullen. Van der
Weele geeft daarbij als voorbeeld
een leesconsulent. ,,Als het maar
iets is waarmee je achterstanden
wegwerkt.”

Geen alcohol onder de 16 jaar, ver-
antwoord alcoholgebruik van 16 tot
23-jarigen en aandacht schenken aan
de wettelijke kaders van genotmid-
delen. Dat valt onder het punt pre-
ventie genotmiddelen. De zeven ge-
meenten hebben het idee geopperd
om een alcoholvrij feest te geven
voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Dat
zou kunnen plaatsvinden in de Zee-
landhallen in Goes. De Joth vindt het
een goed plan, mits er vervoer is ge-
regeld voor de bezoekers. Ze vroe-
gen zich alleen af of hiermee de
doelgroep bereikt wordt, en dat zijn
de drinkende jongeren. Van der Wee-
le was van mening dat misschien niet
de jongeren die al drinken op zo’n
feest afkomen, maar dat er voor de
jongere doelgroep wel een duidelijke
preventieve boodschap is: alcohol is
niet verstandig. ,,De drinkende doel-
groep moeten we op een andere ma-
nier bereiken.” De plannen voor de
jongere doelgroep zijn helder. Ook
ouders worden daarbij betrokken,
omdat die een voorbeeldfunctie heb-
ben. Schadelijk alcoholgebruik is het

grootst onder jongeren van 16-23
jaar, de uitgaande jeugd. De jonge-
renraad gaat hier zelf in november
een voorlichtingscampagne voor
houden middels een preventieve al-
cholcontrole in samenwerking met
de politie.
Bij het punt overgewicht, waarbij
beweging voorop staat, werd tijdens
de vergadering gevraagd of de doel-
stelling om dat te verminderen bij
jongeren niet tegenstrijdig is met de
plannen van de gemeente om de al-
gemene subsidie voor verenigingen,
waaronder sportclubs, voor het hu-
ren van zalen, stop te zetten. Vol-
gens Van der Weele is dit niet het
geval. Ze denkt dat de clubs er juist
op vooruit gaan, omdat ze per acti-
viteit subsidie kunnen aanvragen.
Voor wat betreft de psychische en
psychosociale problematiek heeft
de gemeente een volgens Van der
Weele gematigde doelstelling aan-
genomen. ,,Het is nu aan de hoge
kant, maar we willen niet dat het
verder stijgt. Dat is wat anders dan
zeggen dat het naar beneden moet.”

Bijna twee jaar inmiddels, sinds au-
gustus 2007, is een deel van het ha-
venplateau afgesloten omdat de sta-
biliteit van de damwandconstructie
in twijfel wordt getrokken. ,,Is al
bekend wat het herstel gaat kosten?
En waarom is dit niet in de kaderno-
ta opgenomen?’’ wilde F.J.A. Hom-
mel (VVD) weten in de commissie.
Wethouder Goossen meldde dat de
kosten nog niet bekend zijn. Dat
komt door de directe relatie die er
bestaat met de woningbouwplannen
aan de waterkant. ,,Het herstel zit in
de exploitatie van het havenge-
bied.’’ Hommel was met het ant-
woord van zijn partijgenoot niet te-
vreden. Hij meende dat nu al
berekeningen gemaakt kunnen wor-
den over de toekomstige belasting
van de constructie, zodat er een
’vertrekpunt’ is voor het herstel.
Verder vond hij dat er voor de ’foei-
lelijke hekken’ iets anders gevonden
moet worden. ,,Eerder is gezegd dat
ze in de zomer van 2010 weg zullen
zijn.’’
De VVD stelde eerder al vragen
over de hekken. Want organisatoren

van evenementen moeten deze nu
noodgedwongen elders halen om-
dat de gemeente er geen meer be-
schikbaar heeft. ,,En natuurlijk gaat
groot belang vóór klein belang’’,
toonde Hommel enig begrip. Voor
ABT was de uitleg van de wethou-
der niet duidelijk genoeg. ,,Wach-
ten we nu op woningbouw, of niet?
Want als hekken ergens twee jaar
staan, dan moet je met een oplos-
sing komen’’, zei J.J.P.A. Boulog-
ne. Dat de gemeente voor absolute
veiligheid kiest, vond hij een te ge-
makkelijk antwoord. ,,U moet het
doortastend ánders oplossen’’, al-
dus de ABT’er.
Ook in Stavenisse doet het pro-
bleem met de damwand zich sinds
kort voor. Hommel veronderstelde
dat de oplossing een tegenvaller be-
tekent voor de kadernota 2010.
Maar dat is niet zo. Het wordt nog
dit jaar aangepakt, wat kan omdat
het een op zichzelf staand probleem
is, legde wethouder Van Dis uit.
,,Het wordt een tegenvaller voor
2009. De raad krijgt hier een afzon-
derlijk voorstel voor.’’

In de commissie maakte VVD-frac-
tievoorzitter F.J.A. Hommel het zijn
eigen wethouder Goossen niet ge-
makkelijk. In de kadernota is sprake
van het temporiseren – een duur
woord voor uitstellen – van het pro-
ject binnenstad. ,,Is er dan wel een
dure projectleider nodig?’’ wilde
Hommel weten. ,,En wat kost het als
we gas geven? Is het dan goedko-
per?’’ In de kadernota is voor de ja-
ren 2010 t/m 2013 jaarlijks 25.000
euro opgenomen voor deze functie.
,,Wat heeft u daarmee voor’’, wilde
de CU weten bij monde van A.G.
van de Sande. En ABT’er J.J.P.A.
Boulogne wil niet wachten met be-
zuinigen en noemde de projectleider
als voorbeeld van een post waar dat
zou kunnen.
Maar de projectleider is van wezen-
lijk belang geweest in de aanloop
naar de gebundelde plannen voor
Tholen, bracht Goossen daar te-
genin. ,,Bij de uitvoering is hij dan
ook zeker nodig, bijvoorbeeld bij al-
le contacten met bewoners.’’ Zelfs
wanneer plannen uitgesteld worden,
zijn er voorbereidende werkzaamhe-
den die moeten gebeuren, gaf de
wethouder aan. De projectleider
heeft er volgens Goossen een volle-
dige weektaak aan, maar even later
corrigeerde hij – ingefluisterd door
een ambtenaar – zichzelf: de betrok-
kene werkt parttime voor de ge-
meente. Hommel wil de samenwer-
king met de West-Brabantse
gemeenten benutten voor een – in
zijn ogen – goedkopere oplossing,
door een ambtenaar uit één van die
gemeenten in te huren die ervaring
heeft met een soortgelijk project.

Historische bebouwing
Iedere fractie had zo zijn voorkeuren
om te bezuinigen, of juist niet (RFT
ontbrak op de vergadering). De
PvdA wil, als het kan, een pas op de
plaats maken ten aanzien van inves-
teringen voor de brandweer. ,,Kan er
wat vooruit worden geschoven?’’
vroeg fractievoorzitter J. Oudesluijs.
Hij kreeg van burgemeester Nuis te
horen dat dit bij de aanschaf van een
hulpverleningsvoertuig al gebeurt.
Verder willen de sociaaldemocraten
de resterende 46 mille van het geld
dat Tholen van het rijk heeft gekre-
gen voor een eenmalige bijdrage aan
de sociale minima, vastleggen voor
het programma sociale zaken. De
raad kan er een bestemming aan ge-
ven, aldus wethouder Velthuis.
De SGP waarschuwde er voor, om
het voor bestrijding van alcohol- en
middelengebruik beschikbare budget
niet weg te bezuinigen. Verder kon-
digde H. Geluk aan, dat zijn fractie
een beleid wil om historisch waarde-
volle bebouwing te bewaren. Als
voorbeeld noemde hij de oude weeg-
brug in Sint Philipsland. ,,We komen
daar op terug, mét een voorstel voor
de financiering.’’ Wethouder Van Dis
kondigde voor het najaar een startno-
titie aan over een gemeentelijke mo-
numentenbeleid, waarbij de discussie
over budget bij de kadernota 2011
gevoerd zal worden.
Het gemeentebestuur wil afzien van
6000 euro voor een nieuw VVV-
kantoor in Tholen, maar het CDA
pleitte er voor om toch íets voor de
VVV te doen. Wethouder Goossen
zei echter dat tijden veranderen en
toeristen nu veel vaker gebruik ma-
ken van internet. Daarnaast steunt de
gemeente een initiatief van de cam-
pinghouders. En ze betaalt mee aan
een zomerkrant die in een oplage
van 100.000 exemplaren in West-
Brabant en Zeeland wordt verspreid.
De CU vroeg zich af waarom de
aanleg van een weg voor landbouw-
verkeer bij Tholen prioriteit krijgt.

Wethouder Heijboer gaf aan, dat op
dit moment de mogelijkheid zich
voordoet van grondverwerving.
Over de verbinding wordt met de
provincie overlegd, waarbij volgens
de wethouder zelfs perspectief be-
staat op doortrekken voorbij Tholen.
CU-fractievoorzitter A.G. van de
Sande noemde het verder kwalijk
dat b. en w. in de kadernota niet rep-
pen over een toezegging met betrek-
king tot woningverbetering. ,,Zon-
der motivering, terwijl over de
hondenbelasting in het buitengebied
een uitvoerige brief aan de raad is
geschreven.’’ De wethouder legde
uit dat de gedachte van b. en w. was
dat de provincie hieraan betaalt. Mét
de hogere starterslening van de ge-
meente wordt in de ogen van het
college een ’redelijk totaalpakket’
geboden.
De verhoging van de woonlasten
met vijf tot zes procent in 2011 die
Van de Sande had geconstateerd, is
volgens Heijboer het gevolg van een
raadsbesluit om de brutering van de
afvalstoffenheffing vanaf dat jaar
volledig door te berekenen. Ten slot-
te had de CU een bezuiniging op de
bijzondere bijstand opgemerkt. Me-
vrouw Velthuis legde uit dat er mo-
gelijk een besparing is als de ge-
meente de ziektekostenverzekering
volledig betaalt.

Fractieondersteuning
Volgens ABT zijn alle scenario’s
dermate onzeker, dat de raad eigen-
lijk geen kadernota 2010 aan kan ne-
men. Verder vond Boulogne dat er in
feite niet alleen naar 2010 gekeken
kan worden, maar dat nu al maatre-
gelen genomen moeten worden om
de verwachte tekorten in de jaren
daarna op te vangen. De VVD be-
trok er de programmarapportage van
mei bij, die 59 mille nadeliger uit-
valt dan gedacht. Wethouder He-
ijboer erkende dat daar bij de begro-
ting rekening mee moet worden
gehouden. En op een vraag van het
CDA antwoordde de burgemeester
dat wanneer de loonkosten onver-
hoopt stijgen, dit voor elk procent
een ton extra betekent. De SGP was
verbaasd met de zinsnede in de ka-
dernota dat in de praktijk nog geen
financiële paragraaf aan een startno-
titie voor nieuw beleid wordt gehan-
gen. Dat strookt niet met het uit-
gangspunt van een duurzaam
financieel beleid, aldus Geluk die
bijval kreeg van CU en ABT. Vol-
gens de burgemeester illustreert dit
het spanningsveld dat er bestaat tus-
sen de uitgangspunten en de stand
van zaken.
De PvdA kwam, bij de zoektocht
naar posten die geschrapt kunnen
worden om de tekorten te beperken,
uit bij de gemeenteraad zelf. Oude-
sluijs deed het voorstel om het geld
voor de fractieondersteuning be-
schikbaar te stellen voor de algeme-
ne reserve. Wat de VVD betreft, kan
dat ook met het geld van de raadsex-
cursie. SGP, VVD en CDA toonden
zich bereid het in hun fracties te be-
spreken. Maar voor CU en ABT
ging het voorstel niet ver genoeg.
’Symboolpolitiek’ noemde Van de
Sande het schrappen van zeven keer
1500 euro. ,,Wij komen mogelijk
met een breder voorstel. Steunt u
dat, dan vindt u ons aan uw zijde.’’
De CU’er wees er fijntjes op, dat
waar de PvdA nu mee komt, door de
oppositie een jaar geleden is voorge-
steld bij maatregelen om de tegen-
valler van het nieuwe gemeentehuis
op te vangen. Toen waren de coali-
tiepartijen tegen. Ook Boulogne
vond dat de raad in de juiste verhou-
ding een steentje moet bijdragen aan
de bezuinigingen.

Joth geeft raad over de gezondheidsnota
’Drinkende jongere krijg je
niet naar alcoholvrij feest’
De jongerenraad van Tholen (Joth) is tijdens de openbare vergadering in
Oud-Vossemeer gevraagd na te denken over het gezondheidsbeleid voor jon-
geren in Tholen. Er ligt een nota gezondheidsbeleid 2009-2012 die is opgesteld
door zeven gemeenten, waarbij elke gemeente apart nog eigen speerpunten
heeft opgenomen. Dat is voor Tholen preventie genotmiddelen, overgewicht
en psychische en psychosociale problematiek. Mies van der Weele van de ge-
meente Tholen legde de ideeën daarover aan de jongerenraad voor.

Joth geeft raad over promotie peuterspeelzalen

’Hang posters op basisscholen’
,,Hoe krijg je zoveel mogelijk kinderen naar de peuterspeelzalen?” Die
vraag legde Mies van der Weele van de gemeente Tholen voor aan de
jongerenraad tijdens de vergadering in Oud-Vossemeer. De beste tip
kwam volgens Van der Weele van Jothlid Ties Reitsma. ,,Promoot de
peuterspeelzaal op basisscholen. Spreek ouders met kleine kinderen
aan en hang posters op in de scholen.” Simon van Lit gaf als advies om
de informatie op het consultatiebureau te verstrekken. 

Bezuinigen om kadernota sluitend te krijgen  

Fracties vinden projectleider
voor binnenstad te duur
VVD, ABT en CU zetten vraagtekens bij de noodzaak
van een projectleider voor het aanpakken van de binnen-
stad van Tholen. In de commissie bestuurszaken lieten
deze fracties merken, hier een mogelijkheid tot bezuini-
ging te zien. En bezuinigd moet er worden, want over
vier jaar dreigt bij de gemeente een tekort van meer dan
een miljoen. Dinsdag maakt de gemeenteraad de keuzes,
bij de bespreking van de kadernota.

Oplossing gekoppeld aan plannen woningbouw 

VVD en ABT zijn hekken
bij haven Sint-Annaland beu
De dranghekken op het havenplateau in Sint-Annaland
blijven erg lang staan. Dat vinden VVD en ABT, die in
de commissie bestuurszaken hebben aangedrongen op
actie. Maar het gemeentebestuur kiest voor absolute vei-
ligheid, gaf wethouder Goossen aan.


