
Schouwen-Duiveland is in 2018 met 78 perso-
nen gegroeid. Zierikzee maakte een klapper 
met 127 nieuwe inwoners, waarmee de tel-
ler in de stad op 11.355 personen is komen te 
staan. Brouwershaven en Bruinisse leverden het 
meeste in; respectievelijk 26 en 43 inwoners. 
Ten opzichte van het jaar van de gemeentelijke 
herindeling in 1997 is de gemeente met meer 
dan 1200 mensen toegenomen.

Henk Bergmans moest afgelopen jaar met pijn 
in het hart zijn Brillenmuseum sluiten. Zonder 
subsidie was het niet te bolwerken. Toch ontving 
hij kort voor de jaarwisseling nog een hele bij-
zondere bril. In januari 2015 schreef Bergmans
een brief aan de bekende dr Pol, de van origine 
Nederlandse dierenarts die op de televisiezen-
der National Geogra� c mateloos populair is. En 
met succes.

Wie nu op de loonlijst van sociale werkvoorzie-
ning de Zuidhoek staat, kan blijven. Die eerder 
gedane toezegging heeft wethouder Cees van 
den Bos (SGP) deze week nog eens herhaald. 
Maar de uitdaging voor de komende jaren ligt 
bij het reguliere bedrijfsleven dat de deuren nu 
open moet zetten voor mensen met een ‘achter-
stand op de arbeidsmarkt’. En dat gebeurt voor-
alsnog maar op bescheiden schaal.

Hoewel de meesten nog in spanning op de eer-
ste echte afrekening van het restafval zitten te 
wachten, heeft de gemeente al een verhoging 
van de kosten aangekondigd. Het aanbieden van 
restafval wordt weer duurder.

Het watersnoodmuseum krijgt twee-en-half 
miljoen euro op tafel om van het oude res-
taurant de Vierbannen een ‘vijfde’ caisson te 
maken. Hiermee wil het museum haar functie 
als nationaal kenniscentrum kracht bij zetten. 
Inmiddels draait het restaurant weer.

Station Neeltje Jans van de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) 
heeft in de persoon van Eric van der Linde een 
nieuwe schipper. Voor de 27-jarige inwoner van 
Burgh-Haamstede is een droom uitgekomen. Hij 
liep al op de post rond toen hij nog te jong was 
om mee te varen. En nu geeft hij dus leiding aan 
de ruim twintig vrijwilligers uit de omgeving.

De gemeente heeft niet onbehoorlijk gehan-
deld in de slepende ruzie op de Zuiddijk in 
Schuddebeurs. Dat stelt de Zeeuwse Ombudsman 
nadat hij diverse partijen heeft gehoord. Wat de 
Zeeuwse Ombudsman Gertjan van der Brugge
betreft zet de gemeente alsnog in op een bemid-
delingstraject. Al meer dan tien jaar gaat het 
fout op de Zuiddijk.

De rechtbank in Middelburg heeft de miljoenen-
claim van de bouwcombinatie ProWoNec afge-
wezen. De club wilde miljoenen euro’s van de 

gemeente hebben omdat deze verwachtingen 
zou hebben gewekt. ProWoNec meldde zich bij 
de gemeente, even na 2002, met het plan om 
veel te gaan bouwen op het eiland. ProWoNec 
vormde een groep van Zeeuwse aannemers, die 
vonden dat ze te weinig werk kregen.

In navolging van Monty Python’s Flying Circus 
(het ministerie van rare loopjes) heeft nu ook 
wethouder Ankie Smit (Groen Links) dit in haar 
portefeuille geschoven gekregen. Veroorzaker is 
Christel Brunger, die de gemeenteraad gevraagd 
heeft een zebrapad in de stad te bombarderen 
tot een oversteekplaats voor gekke loopjes. Ooit 
geintroduceerd door de Engelse komiek John 
Cleese. Het zeebrapad is er nog steeds niet.

Oud-Zierikzeeënaar David van de Velde heeft het 
opzienbare plan opgevat om een raket naar de 
maan te sturen. Aan boord foto’s van kinderen, 
die daarmee plechtig beloven leeftijdgenoten 
niet te zullen pesten. David van de Velde, die al 
vele jaren in Amerika woont, komt in juni naar 
Schouwen-Duiveland om de twee Rotaryclubs 
op het eiland te mobiliseren. David van de Velde 
is de zoon van wijlen tandarts Van de Velde uit 
Zierikzee.

In de strijd tegen het maar moeilijk kunnen vin-
den van gediplomeerd personeel, start Hanse 
Staalbouw in Nieuwerkerk nu zelf een opleiding. 
Het bedrijf zoekt schoolverlaters, die werken en 
leren willen gaan combineren en een toekomst 
bij het bedrijf wel zien zitten.

Anders dan in de dorpen is het in Zierikzee 
steeds weer lastig om een Koningsfeest te orga-
niseren. Vorig jaar werd bekend dat het oude 
comité er geen zin meer in had. Even dreigde 
het Koningsfeest dit jaar aan Zierikzee voorbij 
te gaan. Maar dat is de eer van Martin Boevée 
uit Zierikzee te na. Deze oud-burgemeester van 
Loenen en Sliedrecht heeft het voorzitterschap 
op zich genomen en heeft er zin in.

De komende vier maanden mogen de twee sport-
hallen van sportcentrum Westerschouwen, in de
volksmond Kraaijenstein genoemd, niet 
gebruikt worden. In verband met de ‘onvei-
ligheid’ zijn ze aan het begin van deze week 
onmiddellijk gesloten. Het restaurantgedeelte 
en de ontvangstruimte voor de gasten van de 
Landal-parken blijven wel open. Inmiddels zijn 
de hallen weer open en staan de oude (stich-
ting Renesse) en de nieuwe eigenaar met ruzie 
bij  de rechter.

De negen namen van Schouwen-Duivelanders, 
die in vijandelijke dienst gesneuveld zijn in de 
Tweede Wereldoorlog, komen de� nitief niet op 
het monument. Initiatiefnemer Wim de Vrieze 
heeft dit besluit genomen, nadat enkele per-
sonen er aanstoot aan hadden genomen. Het 
monument aan de gevel van de Nieuwe kerk in 
Zierikzee is inmiddels onthuld.

Er is na de verkiezingsdag tot diep in de nacht 
gewerkt op het gemeentehuis om alle stem-
men te tellen voor de verkiezing van een nieuw 
provinciebestuur én waterschap. In 2002 werd 
voor het laatst met de computer gestemd, maar 
daar stak Europa een stokje voor. Schouwen-
Duiveland moet het stellen met vier personen 
in Provinciale Staten van Zeeland.  Het CDA dat 
provinciaal weliswaar de grote winnaar is gewor-
den had pas op de onverkiesbare twaalfde plaats 
iemand van dit eiland op de lijst staan: Ada 
Overwater, maar zette Anton Geluk uit Tholen in 
om de stemmen van Schouwen-Duiveland bin-
nen te halen.

Voor de tweede keer in zijn bestaan is 
Koetshuysch Kaas tijdens de verkiezing van 
WereldOndernemer als beste uit de bus geko-
men. Met een behoorlijke voorsprong liet de 
kaaswinkel het Zierikzeese Sportworxs (tweede) 
en Fietsverhuur Zeeland (derde) uit Burgh-
Haamstede achter zich.

Negentien jaar nadat het pand is opgeleverd is 
ontdekt, dat het gemeentehuis in Zierikzee niet 
aan de bouwschriften voldoet. Een onverwachte 
tegenvaller van €300.000.

Hans Simons uit Renesse is overleden. Simons 
was tot aan zijn overlijden voorzitter van de 
Stichting Renesse.

Sinds de invoering van het betaald aanleveren 
van restafval heeft de gemeente van meer dan 
maar liefst duizend adressen op het eiland geen 
afval meer ontvangen. Nog eens ruim duizend 
adressen hebben opmerkelijk weinig rolemmers 
aan de straat gezet of gebruik gemaakt van de 
ondergrondse container. Dat blijkt uit navraag 
van WereldRegio bij wethouder Ankie Smit 
(GroenLinks). Smit kondigt een onderzoek aan.

Isis Pokorni uit Zierikzee heeft de zesde talen-
tenjacht van Rotary Schouwen-Duiveland 
gewonnen. Ze speelde in FiZi klassiek piano en 
liet de anderen achter zich. Het leverde haar een 
cheque van €500 op een trofee. Die kreeg ze uit 
handen van oud-deelnemer Gwen van Oeveren, 
die na háár talentenjacht naar de Voicekids door-
stoomde en op het podium van Concert at Sea 
belandde. Een bedrag van €250 elk ging naar de 
dansgroep MID en zangeres Nicole Legemaate. 
Het was een gevarieerde editie met rappers, 
dansers, zangers en muzikale solisten.

De gang naar de rechter door openbaar onder-
wijskoepel Obase kost de gemeente vier ton. 
Onlangs werd bekend, dat de rechter Obase ook 
in tweede instantie gelijk heeft gegeven in een 
fnanciële kwestie. Obase is al jaren van mening, 
dat zij bijna €175.000 is misgelopen door slui-
ting van het asielzoekerscentrum en het stop-
zetten van een ICTproject.

Minister president Mark Rutte was deze week 
even op Neeltje Jans in het kader van een werk-
bezoek aan Zeeland. Bij de viskwekerij maakte 
hij kennis met deze speci� eke economie, die ver 
buiten de landsgrenzen bekend is.

De streep die de Raad van State deze week zette 
door het ‘vakantiedorp’ Brouwerseiland in de

Grevelingen heeft veel reacties losgemaakt. Van 
euforie bij de tegenstanders tot verslagenheid 
bij de voorstanders. Of Brouwerseiland na het 
vernietigend oordeel van de hoogste rechter 
nog terug op de politieke agenda komt is nog 
maar zeer de vraag. Projectontwikkelaar Thijs 
Zeelenberg uit Ouddorp zegt de voor hem zeer
teleurstellende uitkomst goed te gaan bestude-
ren. Er wordt al wel weer gesproken.

Niet zozeer het Stadhuismuseum maar het 
gemeentebestuur zelf krijgt ervan langs in het
rapport van de rekenkamer over de verzelf-
standiging van het museum in de Zierikzeese 
Meelstraat. Jaarlijks gaat er meer dan zeven 
ton aan subsidie naar het museum, maar van 
een degelijke verantwoording over de inzet van 
deze subsidie is niets terug te vinden. Af en toe 
was er wel ambtelijk en bestuurlijk overleg, maar 
verslagen werden er niet gemaakt. 

Vierendertig turbines die samen voldoende 
energie opwekken voor maar liefst honderd-
duizend huishoudens. Windpark Krammer, dat 
deze week in de schijnwerper staat, is in meer-
dere opzichten een bijzonder park. Vandaar dat 
koning Willem-Alexander de opening hoogstper-
soonlijk voor zijn rekening nam deze week.

Mosselkwekerij W.K. Schot Zierikzee BV heeft 
het mosselkweekbedrijf van V.O.F. Mossel- en 
Kokkelvisbedrijf Kik in Bruinisse overgenomen. 
Bij deze transactie gaat het om de overname 
van de jongste en grootste mosselkotter BRU 
33 ‘Dol_ jn’ uit Bruinisse inclusief zes kweek-
percelen in de Waddenzee en twee percelen in 
de Oosterschelde.

Er is lang gewerkt aan de realisatie, maar de bio-
massacentrale in Sirjansland is een feit.  De ini-
tiatiefnemers denken nu jaarlijks maar liefst 6,5 
miljoen kuub aardgas per jaar te besparen. 

Een terugblik op een nieuwsjaar in een WereldRegio
Het jaar zit er bijna op. Een jaar dat dag in, dag uit nieuws bracht. Soms 
verrassend, ontroerend, confronterend en bijzonder. Een greep uit het 
WereldRegio nieuws van het afgelopen jaar leest u hier terug.

Op  1 februari herdacht Schouwen-Duiveland de watersnoodramp van 1953. En een dag later werd 
oud-mosselvisser Wim Schot begraven. Hij was het die 66 jaar geleden met neef Jan in een roei-
boot stapte en tientallen mensen uit hun benarde situatie wist te redden. Waaronder Ria Geluk, 
die met familie en anderen door Schot van een dakkapel werd afgehaald.

Jesse en Jack van Uffelen uit Zierikzee zijn donderdag – vergezeld door vader Erik – naar Den 
Haag afgereisd om in schooltijd aandacht te vragen voor het klimaat. Jesse (9) heeft op de 
Willibrordusschool zijn spreekbeurt gehouden over duurzame energie,  toen zijn vader hem ver-
telde dat er een landelijk protest was waarbij kinderen spijbelen om de regering duidelijk te maken 
dat het klimaat belangrijk voor hen is wilde hij daar graag aan meedoen.

Kijk dat is nou eens klantvriendelijk. 
Natuurlijk is overnachten op het Renesser 
Transferium niet toegestaan, maar als je dat 
dan toch doet kun je maar beter de Duitse 
nationaliteit hebben. Scheelt je twintig euro. 
Of is het een slordige vertaling? Een foutje 
laat de gemeente weten.



De gemeente weet nog steeds niet wat ze aan 
moet met Brouwerseiland. De raad van State 
heeft de plannen op onderdelen afgekeurd. En 
hoewel de gemeenteraad al een rode streep door 
de plannen heeft gezet, is het de vraag of bur-
gemeester en wethouders er ook zo over den-
ken. Moet Brouwerseiland nu als ‘nieuw project’ 
gezien worden en dus niet behandeling geno-
men worden of moet de gemeente verder en de 
door de Raad van State beschreven fouten in de 
procedure herstellen.

Vijf-en-halve ton op rekening van de notaris was 
vorige week nog onvoldoende zekerheid voor de
gemeente om het pand Jannewekken in Zierikzee 
veilig te stellen voor de stichting ZierikC; initi-
atiefnemer van het cultuurhuis. Uiteindelijk is 
het gelukt en wordt het pand eind deze maand 
aan de stichting opgeleverd. Einde aan een span-
nende tijd. Inmiddels het Cultuurhuis feestelijk 
in gebruigenomen.

Burgemeester Gerard Rabelink hangt zijn ambts-
ketting in mei volgend jaar aan de spreekwoor-
delijke wilgen. Hij is dan 66 jaar en acht maanden 
en heeft er elf jaar opzitten als burgervader van 
Schouwen-Duiveland. ‘Mooi geweest’, zo laat 
hij weten. Hij had nog een jaar te goed van zijn 
benoemingstermijn. Inmiddels is de procedure 
voor zijn opvolger gestart.

De steen die herinnert aan de vrijwilligers van de 
United Nations Assocation (UNA) wordt terugge-
plaatst in de UNAstraat in Nieuwerkerk. De steen 
herinnert aan de tomeloze inzet van vrijwilligers 
bij de wederopbouw na de Ramp van ’53.

De gemeenteraad wil het bedrijfsleven laten 
opdraaien voor de tekorten, waar de gemeente 
op afstevent. De raad stemde in met het in drie 
jaar stapsgewijs verhogen van de onroerend-
zaakbelasting (OZB) voor bedrijfspanden. Dat 
gaat de ondernemers, afhankelijk van de waarde 
van het pand, tussen de honderd en ruim zeshon-
derd euro per jaar kosten.

Oud-gemeenteraadslid en columnist van 
WereldRegio Wim Dorst is deze week (dinsdag) 
overleden. Wim Dorst was al langere tijd ernstig 
ziek. Wim was geruime tijd lid van de gemeen-
teraad voor de ChristenUnie, waar hij vooral de 
belangen van hulpverleners en de zorg in het 
algemeen behartigde.

Zierikzeeënaar Matthijs Heeres (35) wordt met 
ingang van 1 november de nieuwe directeur van 
de Stichting Renesse. Heeres treedt op 1 augus-
tus in dienst en volgt Dick Kooman op, die op 1 
november - na ruim 34 jaar- met pensioen gaat.

Het ene weerrecord na het ander sneuvelt. Het is 
deze zomer droog en extreem warm geweest. Net 
als vorig jaar. Het zal behoorlijk moeten gaan 
regenen, maar dat is – weten we nu – wel goed 
gekomen.

De gemeente Schouwen-Duiveland geeft jaar-
lijks acht tot twaalf miljoen euro meer uit dan 
- qua inwoneraantal – vergelijkbare gemeen-
ten. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitge-
voerd op verzoek van WereldRegio. De krant riep 
lezers enkele weken geleden op mee te denken 

over bezuinigingsmogelijkheden. Dat is volop 
gebeurd. Maar de tekorten van de gemeente 
lopen verder op. De teller staat momenteel op 
2,7 miljoen in 2028. Er moet dus gesneden gaan 
worden en de provincie haalt de duimschroeven 
aan als toezichthouder.

Het zit burgemeester Gerard Rabelink niet 
lekker dat de gemeente uit eigen zak het ver-
blijf van extra politiemensen moet betalen. 
In de zomer komen ruim dertig agenten naar 
Schouwen-Duiveland en Goeree-Over� akkee. 
Ze verblijven met hun gezin op kosten van de 
gemeente in de regio.

Wie denkt dat de Wereldwinkel er bij de start 
veertig jaar geleden hetzelfde uit zag als nu, 
heeft het helemaal mis. Er is veel veranderd in de 
vier decennia dat de Wereldwinkel in Zierikzee 
actief is. De winkel leeft als nooit tevoren. 
‘Prullaria’ van weleer heeft plaats gemaakt 
voor kwalitatief goede, eigentijdse producten, 
die menig interieur kunnen opwaarderen.

Natuurlijk was de landelijke af trap van 
Monumentendag in Zier ikzee vooral een 
feestje. Maar vicevoorzitter van de Stichting 
Monumentendag Roland van Schelven kon het 
ook niet nalaten om in bedekte termen kri-
tiek op de gemeente te laten horen. Over de 
Napoleonschuur in Scharendijke, die wat de 
gemeente betreft wel kan verdwijnen. De schuur 
staat er nog, maar veel is er niet van over.

Voor de derde keer op rij is Joost Deurloo de 
beste oestersteker geworden bij het Nederlands 
kampioenschap. In brasserie De Vluchthaven in 
Bruinisse was hij een van de twaalf deelnemers. 
In totaal was het zijn vierde titel. Meer prijzen 
sleepte hij niet in de wacht.

Twee nachtjes hebben ze er doorgebracht. 
De krakers van het gapende bouwgat aan de 

Dorpsstraat van Scharendijke. Initiatiefnemer 
Jim Stremme (die overigens woont in een cara-
van) plantte zijn mobiele huis op de bouw-
plaats als protest. Een protest tegen ontwikke-
laar Hans Boogert uit Oosterland, die Stremme 
vervolgens weer afdeed als ‘frikadellenkoning’ 
omdat Boogert op Stremme gegoogled had. 
Maar het was Boogert ernst. Hij deed aangifte 
en het terrein werd al snel ontruimd. Boogert 
zegt het eerste kwartlaal van 2020 te starten 
met de bouw.

Er komen – buiten de prijscompensatie - geen 
nieuwe belastingverhogingen volgend jaar. 
Sterker nog de hondenbelasting verdwijnt. 
Eerder is wel besloten de onroerendzaakbelas-
ting voor bedrijfspanden te verhogen. En ver-
enigingen moeten er in  2021 rekening mee hou-
den dat de subsidies bevroren gaan worden. Dat 
kan voor organisaties pijnlijke gevolgen heb-
ben; zeker als een belangrijk deel van die sub-
sidie opgaat aan lonen.

D e  l i e f d e  t u s s e n  C h r i s t e n - U n i e -
gemeenteraadslid Johan Pannekoek en zijn 
bestuur is over. Hij heeft zijn partij laten weten 
op te stappen. Hij neemt zijn zetel mee naar het 
CDA, die daarmee weer wat groter geworden is. 
Pannekoek en zijn bestuur leven al langere tijd 
in onmin met elkaar over de te varen koers. Ook 
is er ‘gedoe’ over zijn privésituatie. Hij heeft 
‘verkering’ met Groen Links-raadslid Femke de 
Vries.

De gemeente wil een half miljoen euro opzijzet-
ten om bedrijven en verenigingen bij te staan 
met het terugdringen van het energieverbruik 
en het kiezen van duurzame energievormen. 
De gemeenteraad moet er nog ja tegen zeg-
gen, maar heeft deze ambitie zelf al eerder uit-
gesproken. Het gaat om leningen met een lage 
rente.

Politiemensen van de afdeling Vreemdelingen-
politie, identi� catie en mensenhandel (AVIM) 
hebben in een hotel in Middelburg een 17-jarig 
meisje dat al enkele dagen als vermist gesig-
naleerd stond, vermoedelijk uit de prostitutie 
gehaald. Daarbij hielden ze twee verdachten 
aan op verdenking van mensenhandel. De ver-
dachten zijn een 32-jarige man uit Zierikzee en 
een 18-jarige vrouw uit Rotterdam.

TROTS maakt een doorstart met het restau-
rant aan de Zierikzeese Lammermarkt. Chefkok 
Cees Visser is vertrokken naar Mondragon, dat 
in december haar deuren opende. Achter TROTS 
staat Astrid van Kleeff, die zich met haar zorg-
boerderijen ook richt op het begeleiden van jon-
geren, die in hun weg naar volwassenheid extra 
ondersteuning nodig hebben. En naast het 
restaurant gaat Van Kleeff  nu ook de vijftien 
appartementen in de Zierikzeese Meelstraat 
exploiteren.

De achterliggende periode is er achter de scher-
men hard aan gewerkt, maar het leerwerkbedrijf  
Startbloq is nu een feit. Het moet de plaats wor-
den waar jaarlijks zeker veertig mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt naar een echte 
baan geholpen worden. Overheid, onderwijs en 
ondernemers werken hier samen.

Natuurlijk blijft het belangrijk om kennis te ver-
garen, maar het wordt nu wel hoogtijd om werk
te maken van een klimaat-robuuste Delta. Over 
het klimaatproof maken van Zeeland gaat al 
snel dertig tot veertig jaar heen. En tegen die 
tijd moet de provincie gewapend zijn tegen 
een hogere zeespiegelstand. Hoogleraar Jan 
Rotmans uit Rotterdam was in Ouwerkerk dui-
delijk over. Daar was een kenniscongres over het 
klimaat en de gevolgen voor de Oosterschelde.

Ons Eiland stopt ermee. Na vele decennia heeft 
uitgever DPG Media besloten het blad per 1 
januari uit de markt te halen. Volgens Jan van 
Dun, directeur local media van DPG Media, is er 
in een gebied vandaag de dag nog maar plaats 
voor één sterke lokale krant. Vanaf 1 januari is 
dat dus WereldRegio.

Het is nog een hele uitdaging om de komende 
jaren voldoende vrijwilligers op de been te hou-
den. Die overtuiging heeft de welzijnsorgani-
satie SMWO. Met een speciaal uitvoeringsplan 
wordt een pakket aan acties geformuleerd voor 
de komende jaren. De bestaande organisaties 
moeten ‘slimmer’ gaan werken en ook moet er 
extra aandacht komen voor de zórgvrijwilligers.

,,Het grootste compliment is wanneer gasten 
na een geslaagd bezoek weer terugkomen”, 
reageert Gwen Nooteboom, mede-eigenaar van 
Eterij-tapperij Salud!, op de achtste plaats in 
de Café Top 100 over 2019 van Misset Horeca. 
Het café in Scharendijke heeft de laatste jaren 
enorme sprongen gemaakt in de ranglijst van de 
beste honderd cafés in Nederland.

Joop Goedhart uit Renesse was na twintig 
jaar even terug op de Theo Thijssenschool in 
Zierikzee. Niet als directeur natuurlijk – dat 
stokje is al lange tijd geleden overgedragen aan 
André Koster. Goedhart kwam het boekje in ont-
vangst nemen van Lianne Holty-van der Wekken. 
Oud-leerling van de school, waar ze naar eigen 
zeggen ,,heeft leren schrijven.’’

Het bestemmingsplan, de vergunningen, de 
contracten met de bouwers; alles is nu rond om 
aan de slag te gaan met de nieuwbouw van ver-
pleeghuis Cornelia in Zierikzee. De planning is 
om begin volgend jaar te starten met de bouw en 
anderhalf jaar later te verhuizen. Allévo nodigt 
iedereen op Schouwen uit om mee te denken 
over een nieuwe naam voor Cornelia.

In Renesse kan de uitgaande jeugd voor vijf euro 
een ballon met lachgas kopen. Ze worden in één 
van de horecazaken vanachter de bar verkocht. 
Lachgas is momenteel volop in discussie omdat 
het bij jongeren neurologische schade kan ver-
oorzaken. Toch was er onlangs in de Tweede 
Kamer geen meerderheid om het lachgas te 
verbieden.

Jose� en van der Meer uit Zierikzee is geko-
zen tot nieuwe kinderburgemeester van 
Schouwen-Duiveland. Ze is of� cieel geïn-
stalleerd door de gemeenteraad. De elfjarige 
is vorig jaar vanuit Vlissingen naar Zierikzee 
verhuisd.

Het aantal toeristische overnachtingen op Schouwen-Duiveland is in 2018 met weer tweehon-
derdduizend toegenomen ten opzichte van 2017. Vorig jaar sliepen er 5,4 miljoen toeristen op 
het eiland. Kassa voor de gemeente én de economie. Deze cijfers werden dit jaar in augustus 
bekend gemaakt.

De recreatieondernemers op Schouwen-Duiveland hebben in Marieke Braber-Schot uit Renesse 
een nieuwe ‘voorvrouw’ als voorzitter van de eilandelijke Recron. Nieuwe tijden vragen om een 
nieuw geluid zo is ze van mening. Dus is de Recron wat haar betreft niet langer een VVD-clubje 
en moet positiviteit een handelsmerk worden. En dat terwijl de gemeente in de week van haar 
benoeming besluit de stekker uit de eilandelijke VVV-kantoren te trekken. En de recreatiesector 
anders dan in het verleden niet veel meer te zeggen heeft over de besteding van de toeristenbe-
lasting. De tijden zijn inderdaad veranderd.
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