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Commentaar

VEERE

Zet nu samen de
schop in de grond
n Terneuzen snappen ze er niks van. De monteurs van Delta
zijn amper weg, de tegels liggen net weer in de stoep, of
daar komen de mannen van KPN met hun graaf- en boormachines. Weer gaat de straat dagenlang open. Kon dat niet beter
worden afgestemd?

I

Het is bijna niet te geloven dat daarvoor nu pas de eerste
stappen worden gezet. De dertien Zeeuwse gemeenten, netbeheerder Enduris, Waterschap Scheldestromen en waterbedrijf
Evides hebben gisteren de samenwerkingsovereenkomst
AZON getekend - afstemming Zeeuwse nutsbedrijven en overheden. De zeshonderd plannen die ze gezamenlijk hebben om
her en der de schop in de grond te zetten, worden zo veel als
mogelijk gecombineerd. Dat scheelt kosten en beperkt de hinder in de straten. Logisch, zou je zeggen, maar het blijkt uniek
dat zestien partijen dat nu doen. Een afstemming als deze
heeft kennelijk nogal wat voeten in aarde.
Toch is het zaak nu zo snel mogelijk door te pakken. De
overgang naar duurzame energie vergt veel aanpassingen, het
zou goed zijn als iedereen die in de grond wroet zich hierbij
aansluit. Om te beginnen de provincie, Rijkswaterstaat en de
woningcorporaties. Ingewikkelder wordt het om providers als
Delta en KPN binnenboord te halen. Commerciële partijen
delen niet graag hun gegevens. Toch zullen gemeenten, die de
regie hebben over de straat, hen op de een of andere manier
moeten stimuleren, of desnoods verplichten, aan te haken. Als
er - in bestuurdersjargon - werk met werk wordt gemaakt, is
dat ook voor hen voordelig.

Logisch, zou je zeggen, maar
het blijkt uniek dat zestien
partijen dat nu doen

Run op vergunningen om
zeegroente te snijden
Ernst Jan Rozendaal
Middelburg

De zeegroentenloterij gaat weer beginnen. Er worden dit jaar 284 vergunningen verstrekt om zeekraal of
lamsoor te snijden, terwijl er naar
verwachting zo’n 600 belangstellenden zijn. Loting bepaalt wie de
gelukkigen zijn.
Wie een kans wil maken, kan
tussen dinsdag 9 en vrijdag 12 februari een formulier ophalen om
een vergunning aan te vragen. Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van corona hoeft dat niet
meer op het gemeentehuis van de
zeven gemeenten rond de Oosterschelde. Het kan digitaal, ook op de
site van de provincie. Uiterlijk 19 februari moet de aanvraag zijn ingediend.
Mogelijk is dit het laatste jaar dat
meer dan 300 aanvragers worden

teleurgesteld. Uit onderzoek dat de
provincie heeft laten doen, blijkt
dat de natuur door het snijden van
zeegroenten nauwelijks wordt verstoord. Met slimmere regels - niet
meer altijd op elke plek - hoopt de
provincie in 2022 de mogelijkheden

Dit jaar worden
284 vergunningen
verstrekt om
zeekraal of lamsoor
te snijden
te verruimen. Daarover wordt gesproken met natuurorganisaties,
gemeenten, de visserijsector en
vertegenwoordigers uit de recreatiesector.

ALMANAK
Tip? redactie@pzc.nl

Wolf
Nog nooit was de familie-app
zo’n verkeerschaos als in coronatijd. Virtuele kussen voor jarigen, een nieuwe fondueset of
uiteraard de beste wensen voor
2021, het wordt allemaal vrijpostig gedeeld. En opmerkelijk
nieuws wordt ook royaal gedeeld.

Zoals vlak voor kerst het bericht dat er bij zuslief in de
stad, net over de Duitse grens,
een wolf rond banjert. ,,Ik wist
dat er wolven in het bos zaten,
maar in de stad???”, gilde ze.
Broerlief maande haar tot rust:
,,Die doet gewoon kerstinkopen: lamsvlees!”

Expositie Folkert
de Jong verlengd
De expositie Ex Voto van
Folkert de Jong is langer
te zien in de Grote Kerk
in Veere. De tentoonstelling is verlengd tot 25
april. De Jong toont
scheepsmodellen van
kaarsvet, die op bijzondere wijze in het binnenschip van de kerk hangen. De expositie opende
op 10 oktober en werd
volgens de organisatie
goed ontvangen.
Als de kerk weer open
gaat, is het online reserveren van een tijdslot wel
nodig. Dat kan via
grotekerkveere.nl.

AFSPRAAK BREDE SAMENWERKING

De straat
Burgers klagen
er vaak over.
Straten die om de
haverklap open
liggen omdat
leidingen en
rioleringen niet
gelijktijdig worden
vervangen. Maar
dat wordt straks
minder.

KOUDEKERKE

PvdA maakt
elfdorpentocht

Frank Balkenende

Een elfstedentocht zit er
dit jaar niet in, maar de
PvdA maakt in Zeeland
wel een elfdorpentocht.
Niet op de schaats overigens. Het campagneteam van Barbara Oomen
(foto) bezocht gisteren
Gapinge en Koudekerke,
is vandaag in Graauw,
Clinge, Overslag en Waterlandkerkje en gaat
morgen naar Kattendijke,
Hansweert, Sint-Maartensdijk, Ouwerkerk en
Kats. Oomen is kandidaat-Kamerlid voor de
PvdA. Op initiatief van de
Zeeuwse afdeling wordt
in het verkiezingsprogramma gepleit voor een
Dorpenwet, die een minimum aan voorzieningen
in dorpen moet garanderen.

De dertien Zeeuwse gemeenten,
netbeheerder Enduris, Waterschap
Scheldestromen en Evides Waterbedrijf hebben gisteren een samenwerkingsovereenkomst getekend
die AZON is gedoopt. AZON staat
voor ‘afstemming Zeeuwse overheden en nutsbedrijven’. Het doel is
zoveel mogelijk werk te combineren. Op die manier ondervinden
burgers minder overlast.
Het is beslist geen loze praatclub,
zegt samenwerkingscoördinator
Henri van de Zande van de AZON,
die in dienst van Evides is. ,,Er liggen voor de komende twee tot tien
jaar 600 plannen voor werkzaamheden onder het maaiveld. Daarvan
hebben we voor 120 plannen al onderling afspraken gemaakt om
werk op elkaar af te stemmen.”

Bruinisse

Kerkplein
Een mooi voorbeeld van die eendracht is de herinrichting van het
Kerkplein in Bruinisse. Bij de retouche van hartje Bru worden in
één keer de riolering en de leidingen voor elektriciteit, gas en wa-

▲ Henri

van de Zande is samenwerkingscoördinator van AZON,
een platform waarbinnen de
Zeeuwse gemeenten, Enduris,
Evides en Waterschap Scheldestromen samenwerken.
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ter vervangen. Zo vervangt Evides
meteen verouderde waterleidingen
en verzwaart netbeheerder Enduris
het elektriciteitsnet. Van de Zande:
,,Dat lukt alleen als je plannen
vroeg met elkaar afstemt. Zo kun je
een optimaal plan voor het dorp
maken. Het werk duurt hierdoor
wel wat langer, maar daarna is er

KORTGENE

Serge Bosschaart
aan roer dorpshuis
Dorpshuis De Stadsweide krijgt een nieuwe
beheerder. Serge Bosschaart neemt vanaf 1
februari het stokje over
van Karin de Vos en
Kees Kloosterman. Zij
stoppen met de Stadsweide vanwege de onzekere tijden.
Kloosterman gaat zich
meer toeleggen op zijn
klussenbedrijf en De
Vos richt zich op de
dorpshuizen in Colijnsplaat en Wissenkerke
die ze ook beheren.
Serge Bosschaart heeft
veel ervaring in de horeca en hij wil het
dorpshuis weer laten
bruisen.

Provincie: Jacht op
ganzen mag en moet
Ernst Jan Rozendaal
Middelburg

Er mag wel in stiltegebieden op
ganzen worden geschoten. Het dagelijks provinciebestuur spreekt
tegen dat het niet nodig is om op
ganzen te jagen en dat het in gebieden als de Kop van Schouwen, de
Yerseke Moer, de Schotsman en de
deltawateren zelfs met een geluiddemper niet mag.
Dat betoogde de PvdA vorige
maand. In antwoord op vragen van
de Statenleden Ralph van Hertum
en Inez Flameling stelt het provinciebestuur dat op grond van regels
in de omgevingsverordening de
jacht met vuurwapens ook is toe-

gestaan in stiltegebieden. Op basis
van cijfers van de vogeltellingen
van Sovon Vogelonderzoek Nederland twijfelen de PvdA’ers ook aan
de noodzaak. De gans zou niet aan
een opmars bezig zijn en de schade
aan de landbouw is betwistbaar.
Sovon telt in de winter en doet
dat steekproefsgewijs, werpt de
provincie tegen. De Zeeuwse tellingen zijn preciezer. Ze vinden altijd plaats op de derde zaterdag in
juli met behulp van terreinbeherende organisaties, natuurorganisaties, wildbeheereenheden en enkele vogelwerkgroepen.
In de zomer is de vraatschade
van ganzen groter dan in de winter.

