
Als je luister van de Oude Haven wilt 
doen beleven moet je ook verbinding 
leggen met het achterland en het 
boegwater. Denkbeeldig kun je de lijn 
in de eenheid van de terrasafscheidin-
gen voortzetten met een transparante 
kade. Parkeren op pontons is niet 
stijlvol en aan getijde onderhevig. 
Als je meer gebruik wenst te maken 
van het water dien je te circuleren/
pendelen.

Jacques van Boekel, 
Bruinisse/Waalwijk •

Beter doorpakken
‘Doorpakken’, bepleit briefschrijver 
vorige week in een ingezonden brief 
over het kadeherstel van de Oude 
Haven. Het stelt teleur dat hij daarin 
uitgaat van meningen die zijn geba-
seerd op alternatieve feiten, aange-
dragen door enkele ons onbekende 
‘spreekbuizen’. Daarom nu échte fei-
ten.
Er is wel degelijk vooruitgang. 
Gemeente en bewonerscommissie 
zijn productief en hebben construc-
tief gewerkt. Ter uitvoering van een 
raad breed aangenomen amendement 
is aan de TU Delft gevraagd om een 
second opinion vanwege diepgaande 
twijfels bij inwoners over de voorge-
stane werkwijze van de gemeente. In 
april heeft het TU zijn rapport uit-
gebracht met heldere constaterin-
gen, niet-vrijblijvende adviezen en 

aanbevelingen. Nu komt het aan op 
de nadere uitwerking daarvan en op 
goede aansturing bij de uitvoering. 
De bewonerscommissie en de wethou-
der hadden zich vooraf neergelegd bij 
de uitkomsten van de second opinion, 
dus dat zou moeten kunnen. Het is nu 
aan de raad om op 1 juli de adviezen 
en aanbevelingen van de TU over te 
nemen en die te laten uitvoeren.
Briefschrijver herinnert aan de her-
inrichtingsplannen, maar daarvan 
bestaat alleen een voorlopig schets-
ontwerp uit 2011, dat nooit door de 
raad is vastgesteld. 
Br ie f s c hr i j v e r  h o or t  a l l e e n 
maar gekl aag over de werk-
wijze van de commissie. Ik citeer:
“Met name dat dit niet productief en 
constructief is. En mogelijk ook niet 
representatief. Misschien spreek ik de 
verkeerde mensen. Maar die geven mij 
wel tegengeluid waar vaak frustratie 
uit blijkt.” Einde citaat. Beide laatste 
zinnen zijn inderdaad juist. Overigens 
heeft de gemeente zelf geoordeeld dat 
de commissie wel representatief is.

Ook briefschrijver is in het bezit van 
een exemplaar van het rapport van 
de TU Delft en ook van het recente 
rapport van bomendeskundige Huib 
Sneep. Uit het rapport van de TU blijkt 
dat het mogelijk is om de restauratie 
van de kademuren uit te voeren, bin-
nen het budget en met behoud van 
alle bomen. O ja, de bomen. De bome-
nexpert constateert in zijn rapport 
dat enkele bomen weliswaar flink 
gesnoeid zullen moeten worden, 
maar zonder grote gevolgen, zodat 
de hele bomenrij voor nog vele jaren 
kan worden behouden. Dat een raads-
besluit tot het rooien van alle bomen 

rond de Oude Haven er helemaal 
niet is, wisten we trouwens al lang.
‘De toegewezen subsidie kent een 
deadline’ merkt briefschrijver op. De 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is 
begaan en signaleert gegronde reden 
voor uitstel.

Conclusie: doorpakken? Zeker, 
zowel wat ons betreft als wat brief-
schrijver voorstaat, met beleid.

De bewonerscommissie:
Wim Klaassen, Hans de Jong, 
Pauline de Gijt
(voor vragen: oudehavenzierikzee@
zeelandnet.nl) •

Lawaaifabriek
Lees ik dat nu goed? Gaat de politie 
op Schouwen-Duiveland meer op snel-
heid controleren? Ik wist niet dat het 
nog bestond. Oh ja, op 80-kilometer 
hoofdwegen op het eiland, daar wel 
natuurlijk. Dat haalt makkelijk binnen.
Verder heb je de constante terreur van 
hardrijders, gierende motoren, rally-
wagens en solo straatracers schijnbaar 
gewoon voor lief te nemen als vaste 
inwoner van Schouwen-Duiveland.
Zelf woon ik aan een zogenaamde 
‘30-kilometerzone’ in Burghsluis.   
Een vrij idiote opzet alhier, want 
(bijna) iedereen kan er gewoon 
dwars doorheen razen met minstens 

50 tot 100 kilometer, of nog harder. 
En doet dat dan ook van harte. Met 
‘bijna’, bedoel ik overigens de enkele 
Nederlander en zowat alle Duitsers 
die zich hier wel aan de snelheid 
houden. Noem het maar ‘opvallend’.
Politie bellen heeft geen zin, ben ik 
achter gekomen want: ‘Wij als poli-
tie gaan er van uit dat een 30-kilo-
meterzone dusdanig is ingericht dat 
er niet harder dan 30 kilometer gere-
den kán worden’. Voila: we zijn er uit.
De gemeente die de straat destijds 
heeft ‘aangepakt’, en wel verkeerd, 
zegt niets te kunnen doen. ‘Belt u de 
politie’, en ‘Wij zullen de wijkagent 
informeren’, aldus een ambtenaar of 
wat. 

Ik wist van het bestaan van een wijk-
agent voor ons gehucht trouwens 
niets af, maar dat zal wel aan mij lig-
gen. Net als al die Paarse Krokodillen 
die ik tegenwoordig gierend van de 
lach over de weg voorbij zie kruipen…

Carolien de Vrieze, Burghsluis •

Dierenwet
Onlangs is door de Tweede en Eerste 
kamer de nieuwe dierenwet aangeno-
men. Deze wet is in 2001 geïntrodu-
ceerd en vastgesteld voor uitwerking. 
Dit was o.a. omdat de intensieve dier-
houderij wel erg intensief was. Maar 

ondertussen in de afgelopen 20 jaar 
is er wel erg veel gebeurd in deze sec-
toren. Legbatterijen kennen we niet 
meer in de legkippenhouderij. Deze 
kippen scharrelen nu rond in de stal 
met een vrije uitloop naar buiten. Dit 
is maar één van de vele voorbeelden. 
Onze ondernemers deden de afgelo-
pen jaren heel veel uitgaven, meer dan 
dat er met de inkomsten binnen kwam. 
Want voordat nieuwe regels uitge-
werkt zijn, vallen de nieuwe regels 
alweer over de schutting. Boeren wil-
len best bewegen naar een nieuwe 
duurzame toekomst, maar dan zal er 
eerst naar ons verdienmodel bekeken 
worden. Dit geeft mij grote zorgen 
want ik weet dat de consument nog 
steeds de keuze maakt in de super-
markt voor goedkoop voedsel. En dit 
snap ik ook, want als de portemonnee 
dit niet toelaat om duurder voedsel 
te kopen, zal de keuze naar het goed-
koop voedsel gaan.
Met deze nieuwe wet die voor ligt 
ben ik erg bang, want de politiek 
kan nu alle kanten op, ook hobbydie-
ren zullen niet gespaard worden. Dit 
kan grote gevolgen hebben voor uw 
hobby. Let wel de PVDD heeft het voor 
elkaar om het dier boven de mens te 
stellen. Een dier kan nu eenmaal niet 
in volledige vrijheid leven, dat doen 
wij mensen ook niet.

Kees Hanse, 
akkerbouwer te Zierikzee •

,,Geen reden om kade te herstellen”

GEMEENTEZAKEN? AFSPRAAK MAKEN!
 24/7 VIA WWW.SCHOUWEN-DUIVELAND.NL

• Scharendijke, Haven Kloosternol 3, verlenen drank- en 
horecavergunning.

Uitgebreide informatie
Voor meer informatie over deze berichten verwijzen we u naar 
www.overheid.nl/overuwbuurt.

Indien bij de besluiten vermeld is dat u hiertegen bezwaar in 
kunt dienen, kunt u dit doen binnen de geldende termijnen. Dit 
kunt u digitaal doen via onze website  
www.schouwen-duiveland.nl.

Betaalbaarheid zorg blijft
de gemeente achtervolgen 
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Maar de spelregels worden door het 
Rijk bepaald. Mensen met voldoende 
eigen inkomen kunnen ook met een 
eigen bijdrage van maandelijkse bij-
betaling van negentien euro een uur 
‘gratis’ thuiszorg krijgen.
Dat de zorg een lastige kwestie zou 
worden wist ze. Maar daar ligt ook haar 
uitdaging. ,,Mensen willen steeds lan-
ger thuis wonen. En dat is goed. Dat 
willen mensen ook graag. Maar als je 
dan met de gemeente belt voor een 
beugel in de wc bijvoorbeeld, denk 
ik ook wel van je kunt ook even langs 
de Praxis. Soms is dat voldoende voor 
mensen. Waren ze zelf niet op het idee 
gekomen.” 
Maar met het langer thuis wonen en een 
vergrijzing van de bevolking is er reden 
om aan te nemen dat de zorgvraag ver-
der zal toenemen. Aan Schot de taak 
om het betaalbaar te houden. ,,We zien 
ook nieuwe zorginitiatieven. Daarvan 
zullen we goed kijken of ze aan de vraag 
voldoen. Het is vaak meer, maar zelden 
minder.’’ Tel daarbij op dat dementie 
toeneemt op het eiland en de situatie 
kan zorgelijk genoemd worden. ,,We 

zullen dementie meer in het straat-
beeld gaan zien.’’ Dat betekent ook 
iets voor mantelzorgers. ,,Mantelzorg 
is soms twee keer in de week een bood-
schap doen voor de buurvrouw. Maar 
vaak veel meer en  sluimerend naar 
een te zware belasting. Het is de taak 
van ons allemaal om naar elkaar om te 
zien. Iemand te wijzen op de moge-
lijkheid dat de helpende hand gebo-
den kan worden’’. De huisarts heeft 
die signalerende functie ook. Soms is 
het ontlasten van een mantelzorger 
de oplossing’’. Dat de gemeenteraad 
besloten heeft mantelzorgers eens per 
jaar wat cadeaubonnen te geven om te 
besteden op het eiland, vindt ze mooi 
maar ‘vooral symbolisch’. Tegelijkertijd 
moet voorkomen worden dat jongeren 
het eiland afgaan. Dat er voldoende 
woningen zijn, die dan weer niet weg-
gekaapt moeten worden door mensen 
uit de Randstad, die beduidend meer 
te besteden hebben. ,,Huizen bou-
wen is de portefeuille van mijn col-
lega (Daniel Joppe, CDA, red.), maar 
daar spreken we elkaar wel over hoor’’. 
Met onderwijs en arbeidsmarkt in haar 
portefeuille heeft ze nog twee knop-
pen om aan te draaien. •

Oude Haven
INGEZONDEN BRIEVEN

ZIERIKZEE Het geplande kadeherstel aan 
de Oude Haven van Zierikzee houdt 
de gemoederen bezig, getuige de 
berichtgeving in deze krant. Maar er 
is een verrassend geluid: Er is geen 
enkele reden om de houten  fundering 
van de kade preventief te vervangen 
en het brengt alleen maar onnodige 
risico’s met zich mee. Herstel van het 
metselwerk is natuurlijk wel nodig.

Dat geluid komt van Erik van Uffelen 
en Luitzen Bijlsma uit Zierikzee, die 
beiden vanuit hun beroepsexpertise 
wel recht van spreken hebben. Met 
name Van Uffelen heeft zich in de 
kwestie verdiept en ziet geen echte 
reden om op grote schaal het houten 
fundament te vervangen. De palen 
zitten al vele decennia in de grond en 
blijven echt wel zitten. En uit moni-
toringswerkzaamheden is er ook geen 
reden tot ongerustheid. Eigenlijk was 
dat in eerste instantie ook de uitkomst 
van de verrichtte onderzoeken; “Er 
hoeft niet te worden getwijfeld aan 
de stabiliteit en functionaliteit van 
de kademuur en de fundering” staat 
in het onderzoeksrapport van ingeni-
eursbureau Walhout Civil. Preventief 
funderingsherstel is dus niet nodig 
zo stellen Erik van Uffelen en Luitzen 
Bijlsma. Ook de voorgenomen res-
tauratie van het metselwerk is veel 
ingrijpender dan je op basis van het 
onderzoek zou verwachten. Terwijl de 
conditie van de achterliggende con-
structie “in redelijk goede staat ver-
keert” staat in het bestek dat het met-

selwerk van de kademuren voor bijna 
50% moet worden vervangen, een 
kostbare vergissing? Aan enige onder-
bouwing ontbreekt het in het dossier.
De TU-Delft heeft op verzoek van de 
gemeenteraad de voorgenomen fun-
deringswerkzaamheden bestudeerd 
en geeft weliswaar aan dat behoud 
van de houten palen een optie is 
maar geeft er alsnog de voorkeur om 
deze palen preventief te vervangen 
door stalen palen. De TU Delft geeft 
aan dat door de aanwezigheid van 
houten palen een lange restlevens-
duur niet kan worden gegarandeerd. 
(De gemeente heeft hiervoor de eis 
op 50 jaar gesteld.) De kans dat er 
iets gebeurt is weliswaar klein maar 
niet volledig uit te sluiten aldus de 
TU Delft. Maar de palen zitten diep 
in de klei en volgens Van Uffelen en 
Bijlsma is er geen aanwijzing dat er 
risico’s worden genomen als er niets 
aan het fundament gedaan wordt. De 
eis om de bestaande palen 50 jaar te 
garanderen is volgens hen niet reëel, 
volgens deze “regel” had ook de 
Zuidwellebrug niet herbouwd mogen 
worden op de bestaande houten palen 
en hadden ook de 8000 palen onder 
het Rijksmuseum vervangen moeten 
worden bij de restauratie hiervan. 
Volgens hen brengt juist het aanbren-
gen van stalen palen risico’s met zicht 
mee. Zowel bij het aanbrengen hier-
van  als op de langere termijn. De sta-
len palen gaan roesten en daardoor 
zal het metselwerk van de kademuur 
onherroepelijk kapot gaan. 

Maar het proces is in gang gezet en de 
gemeente wil – mede door een aan-
trekkelijke subsidie – nu doorzetten. 
Maar daarbij zouden bomen sneuve-
len en daar is veel weerstand tegen. 
,,De kade blijkt sterk genoeg. En nu 
willen ze nieuwe palen boren met een 
machine van 35 ton. Als de haven daar 
tegen kan, waar doe je het dan voor,” 
aldus Van Uffelen. Hij en Bijlsma vre-
zen dat het aanzien van de beeldbepa-
lende haven er niet fraaier op wordt. 
Door deze werkzaamheden gaat het 
karakter van de Oude Haven deels 
verloren. 
En als de noodzaak er niet is, waarom 
dan wel de risico’s van de werkzaam-
heden nemen. Het water moet uit de 
haven en dat doet ook iets met het 
waterpeil onder de aangrenzende 
woningen. Bijlsma vreest scheurvor-
ming. Maandag gaan de twee samen 
met raadsleden en andere belang-
hebbenden ter plaatse kijken, zodat 
de gemeenteraad later deze maand 
een besluit kan nemen over de voor-
genomen werkzaamheden. Volgens 
Van Uffelen en Bijlsma wordt onte-
recht gesteld dat de kademuren plots 
kunnen inzakken, de twee menen dat 
daarvan geen sprake zal zijn. ”Deze 
kademuren zijn heel anders dan die in 
bijvoorbeeld Amsterdam en ze  wor-
den sowieso veel minder zwaar belast 
dan lange tijd geleden,” Volgens Van 
Uffelen en Bijlsma, kunnen de werk-
zaamheden, sneller, goedkoper en 
met veel minder overlast worden uit-
gevoerd. •


