
Gratis cursus Politiek Actief 
Op maandag 6 september 2021 start in de gemeente Noord-Beveland de cursus Politiek 
Actief. De cursus biedt inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen 
van de lokale politiek. Hiermee hoopt de gemeente inwoners enthousiast te maken om 
politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij of als raadslid.

>> Lees verder op pagina 3

Tourist information Point (TIP)
VVV Zeeland heeft jarenlang het fysieke inspiratiepunt geëxploiteerd, dit is per 1 januari 
2021 gestopt. Daarom wordt dit gastheerschap tijdelijk overgenomen door Danielle Petit, 
FairtradeUpgrade in Kamperland, Veerweg 42A. Bij het TIP kunnen, net zoals voorheen bij 
de VVV, bezoekers en toeristen van Noord-Beveland terecht met vragen over voorzieningen 
en overige toeristische informatie op Noord-Beveland.

>> Lees verder op pagina 10

Schoolzones bij alle basisscholen 
Rond de zomervakantie gaat de gemeente  rondom de scholen zogenaamde ‘schoolzones’ 
aanleggen. Dit wordt gedaan door middel van opvallende bebording, straatmeubilair en 
belettering op de weg.  

>> Lees verder op pagina 11

Gemeente Veere heeft de uur-, dag- en jaartarieven verhoogd en dit geldt ook voor de 
gemeente Noord-Beveland omdat de Gemeente Veere al jaren het parkeerbeleid – en 
onderhoud voor ons uitvoert. Er liepen onderhandelingen over het parkeerbeheer totdat de 
gemeente Veere besloot de tarieven te verhogen. Verschillende opties zijn toen onder de 
loep genomen en het streven van ons gemeentebestuur is altijd geweest dat parkeren bij 
het strand voor de eigen inwoners betaalbaar blijft. Daarom is het mogelijk om jaarkaarten 
te compenseren met GON-bonnen (Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland).

Jaarkaarten parkeren 
Banjaardstrand gecompenseerd 
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Compensatie door GON-bonnen

Wethouder Van der Maas overhandigt de eerste cadeaubonnen 
van de GON aan de heer Vermare uit Kortgene.

Gemeente Noord-Beveland compenseert de jaarkaarten voor onze inwoners daarom volledig via GON-bonnen, dit zijn 

cadeaubonnen van de Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland. Juridisch is dit getoetst en mogelijk. Wie geen 

kosten maakt door bijvoorbeeld op de fiets te gaan, hoeft niet gecompenseerd te worden.

De jaarkaarten kosten 100 euro en deze zijn via de gemeente te 
declareren in de vorm van de cadeaubonnen van de GON.
Inmiddels loopt het storm met de aanvragen voor de jaarkaarten 
en het uitgeven van de GON-bonnen. Wethouder Adrie van der 
Maas is enthousiast: ‘Enerzijds ben ik blij dat we, ook als gevolg van 
de onderhandelingen, iets terug kunnen geven aan de inwoners 
en anderzijds is het mooi, zeker in deze coronacrisis, dat we 
tegelijkertijd onze ondernemers hiermee steunen’. Voorzitter van de 
GON Els Heijers onderstreept dit: ‘Ons doel om hieraan mee te doen 
is altijd geweest dat de inwoners zo goedkoop mogelijk de stranden 
kunnen bezoeken. Maar daarnaast is het ook een extra impuls voor 
de GON en de leden. Juist in deze tijd. Dank aan de gemeente’.
De bonnen zijn onbeperkt geldig en in vier delen uit te geven, 
u krijgt er namelijk vier van 25 euro. Ze zijn uit te geven bij 31 
ondernemers. Meer informatie over de bonnen vindt u via 
www.gon-nb.nl.

Wethouder van der Maas: ‘Graag bedank ik de gemeenteraad 
voor de steun, GON voor de goede samenwerking, de ambtelijke 
ondersteuning en de inwoners die er gebruik van (gaan) maken’!

Hoe vraagt u een kaart aan?
1. Ga naar www.noord-beveland.nl, op de homepage ziet u de 
 button ‘parkeerkaarten’.
2. Via deze pagina wordt u doorgelinkt naar de website van 
 de gemeente Veere.
 Klik op de groene button (vraag uw parkeervergunning(en) aan)
  en volg de instructies. Houd hierbij uw kenteken en gegevens 
 van uw DigiD bij de hand. U dient te kiezen voor Zone D/E en 
 vervolgens Zone2WAL. 
3. U kunt €100,- aan GON-bonnen ontvangen ter compensatie en 
 deze ophalen op het gemeentehuis in Wissenkerke. 
 Maak daarvoor een afspraak via www.noord-beveland.nl via de 
 button ‘Afspraak maken en contact’ en selecteer 'ophalen GON-
 bonnen ivm parkeren strand'. Neem uw aankoopbewijs mee 
 naar de afspraak. 
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Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners  
van de gemeente Noord-Beveland
Op maandag 6 september 2021 start in de gemeente Noord-Beveland de cursus Politiek Actief. De cursus biedt 

inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. Hiermee hoopt de 

gemeente inwoners enthousiast te maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij of 

als raadslid. 

Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover  
nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat  
de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten  
hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming.  
Ook voor hen is deze cursus zeer geschikt.

Programma
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. Naast theoretische 
kennis, krijgen de deelnemers ervaring uit de praktijk mee en zijn er 
ontmoetingen met bestuurders uit de gemeente. De theorie wordt 
afgewisseld met praktische voorbeelden en vragen. Tot slot zijn de 
deelnemers aanwezig bij een vergadering van de gemeentraad.

De cursus start op maandag 6 september 2021. De cursus vindt 
plaats in de raadszaal van het gemeentehuis te Wissenkerke. 
Aanvang 19.30 uur. Einde circa 22.00 uur.

Het programma is als volgt:

Maandag 6 september  Introductie en kennismaking
- hoe wordt Nederland bestuurd?
- politieke partijen;
- politiek actief worden in de gemeente;
- de gemeenteraad.

Maandag 13 september De gemeenteraad
- taken en rollen van de gemeenteraad;
- de gereedschapskist van een raadslid;
- besluitvormingsprocedure;
- invloed uitoefenen op het beleid en de besluitvorming van 
 de gemeente; 
- basiskennis gemeentefinanciën. 

Maandag 20 september Het college van B&W
- functie van de burgemeester;
- functie van de wethouders;
- integriteit van politieke bestuurders.

Donderdag 23 september 
De besluitvormende raadsvergadering bijwonen en het uitreiken 
van de certificaten.
 
Aanmelden
Aanmelding is gratis en kan via de raadsgriffier de heer Poortvliet, 
telefoon 0113 377312 of via het volgende e-mailadres: 
k.poortvliet@noord-beveland.nl.
De cursus wordt verzorgd door de griffie van de gemeente  
Noord-Beveland. Het maximaal aantal deelnemers is 15.
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Kinderburgemeester op bezoek bij Seafarm

Vanwege het coronavirus kon de kinderburgemeester afgelopen anderhalf jaar nauwelijks bezoekjes afleggen maar in 

mei bezocht Mares Seafarm. Ze kreeg een rondleiding en aan het eind mochten ze ook nog eens proeven!

Tasjes
Mares is erg begaan met duurzaamheid en heeft een eigen project tegen plastic soep in de oceaan. Wil je haar steunen in het project? Koop 
dan haar zelf ontworpen tasje in de in verschillende winkels op Noord-Beveland, de opbrengst gaat naar de Plastic Soup Foundation.

De tasjes zijn te verkrijgen bij:

WISSENKERKE:
 Hotel, Café, Restaurant de Kroon, Voorstraat 17
 Vakantiehuis Noord-Beveland, Voorstraat 17
 Spar van Den Dries, Oostvoorstraat 17
KORTGENE:
 Warenhuis Le Grand Bazar, Hoofdstraat 46
 Camping en Villapark de Paardenkreek, Havenweg 1
 Slagerij Verburg, Kaaistraat 19

COLIJNSPLAAT:
 De Bakkerij Wim en Francien, Voorstraat 58
 Minicamping Mattemburgh, Noordlangeweg 27
 Spar Sturm, Havelaarstraat 1
KAMPERLAND:
 Albert Heijn Kamperland, Ruiterplaatweg 5
 Bouwcenter De Haze, Ruiterplaatweg 2c
 Zwemer Watersport, Havenweg 4
 Administratiekantoor Strating, Knotwilgendreef 19
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Noord-Beveland ontvangt weer Blauwe Vlaggen 

De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International 
in Denemarken heeft dit jaar in Nederland 183 Blauwe Vlaggen 
toegekend op 127 jachthavens en 56 stranden. Het Banjaardstrand, 
Jachthaven Roompot Marina in Kamperland, de gemeentelijke 
jachthaven in Kamperland, Marina Kamperland, Haven WSV Noord-
Beveland in Colijnsplaat mogen het keurmerk voeren. Jachthaven 
Delta Marina B.V. in Kortgene mag zelfs het keurmerk voeren incl. 
groene wimpel (een jachthaven verdient deze wimpel als zij boven 
op de internationale criteria extra inspanningen gedaan hebben 
op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
verduurzaming van de jachthaven).

Veilige en schone jachthavens en stranden
De Blauwe Vlag is de internationale onderscheiding die jaarlijks 
wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, schoon 
en duurzaam zijn. In de praktijk betekent dit dat genomineerden 
moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon 
water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van 

veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw 
aan de hand van controles bekeken of het strand en de havens nog 
aan de vereisten voldoen.

Blauwe Vlag
Met de Blauwe Vlag-campagne in Nederland betrekt de Stichting 
Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) overheden, 
ondernemers en recreanten bij de zorg voor schoon en veilig water, 
mooie natuur en een gezond milieu en duurzame jachthavens. 
Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale 
herkenningssymbool voor veilig en schoon zwemwater, goede 
stranden en schone en veilige jachthavens. De internationale 
toekenning van de Blauwe Vlaggen geschiedt door de Foundation for 
Environmental Education (FEE), een onafhankelijke internationale 
milieu organisatie.

Bewegen voor Ouderen, Open Tafels en 
Taalcafé voorlopig nog niet opgestart
Helaas kunnen we momenteel nog geen mededelingen doen over 
het opstarten van diverse activiteiten, onder andere Bewegen voor 
Ouderen, de Open Tafels en het Taalcafé. Ook het fysieke contact met 
onze vrijwilligers wordt gemist, het één op één contact gaat nog niet, 
maar onze vrijwilligers zijn altijd bereid om of telefonisch of per mail 
te helpen. Uitzondering zijn de vrijwilligers van Tafeltje Dekje die met 
allerlei voorschriften, dagelijks op pad gaan om een warme maaltijd 
thuis te bezorgen. Waarvoor dank!

Laten we vooruit blijven kijken en hopen dat we binnenkort toch 
weer wat van de genoemde activiteiten op kunnen starten. In 
de tussentijd is het Steunpunt Vrijwilligerswerk en Mantelzorg er 
gewoon voor u. Dus heeft u vragen, op welk gebied dan ook,  
neem dan contact op met de gemeente Noord-Beveland. 
Zodra er weer mogelijkheden zijn om iets te organiseren zullen wij 
dit vermelden in het Noord-Bevelands advertentieblad, het gele 
krantje.
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Het Sociaal Loket van de gemeente 
Noord-Beveland
Het Sociaal Loket Noord-Beveland is er voor u! Het loket is er om dichtbij uw woonomgeving een antwoord 

te kunnen geven op veel van uw vragen binnen het sociale domein. Lukt dat niet dan wordt er gekeken hoe 

wij u verder kunnen helpen.

Binnen het Sociaal Loket kunt u terecht voor:
• De ouderenadviseur;
• Het declaratiefonds, speciaal om mensen met een minimum inkomen een extra steuntje in de rug te geven. U kunt bijvoorbeeld, onder 
 bepaalde voorwaarden uw internetkosten declareren, maar eventueel ook in aanmerking komen voor een fiets en/of een computer;
• Het aanvragen van de maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje;
• De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor o.a. aanvragen huishoudelijk hulp, pasje Regiotaxi;
• Steunpunt Vrijwilligerswerk & Mantelzorg Noord-Beveland;
 Een enthousiaste club vrijwilligers biedt ondersteuning aan mantelzorgers en voor personen die wel wat hulp kunnen gebruiken bij 
 bijvoorbeeld administratie of een maatje voor een luisterend oor.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de diensten vanuit 
het Sociaal Loket? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente 
Noord-Beveland 14 0113 of per mail info@noord-beveland.nl. 
Het Sociaal Loket is gevestigd in het gemeentehuis, Voorstraat 31 in 
Wissenkerke.

Gemeente Noord-Beveland heeft ook een CJG (Centrum 
voor Jeugd en Gezin) 
Het CJG is een plek waar ouders/verzorgers, kinderen, jongeren tot 
23 jaar en professionals terecht kunnen met al hun vragen over 
opvoeden en opgroeien. Wij vinden geen enkele vraag raar hoe klein, 
onschuldig of ingewikkeld ook. Bij vragen kunt u contact opnemen 
met het CJG, telefoon 14 0113 of per mail cjg@noord-beveland.
nl of kijk op de website www.cjgnoordbeveland.nl voor meer 
informatie. 

Buurtbus
Zoals u heeft kunnen lezen of gehoord heeft rijdt de Buurtbus weer. 
Uiteraard kan dit alleen met vrijwilligers die het leuk vinden het 
openbaar vervoer op Noord-Beveland in stand te houden. Er zijn 
op dit moment nog voldoende vrijwilligers om de planning rond te 
krijgen maar een paar nieuwe vrijwilligers zouden van harte welkom 
zijn. Heeft u vrije tijd en zoekt u een bezigheid dan is vrijwillige 
buurtbus chauffeur misschien iets voor u!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met An Butter van 
de gemeente Noord-Beveland, 14 0113 of per mail info@noord-
beveland.nl. 
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Textielinzameling via containers Curitas

JOUW KLEDING KRIJGT JOUW KLEDING KRIJGT 
EEN TWEEDE LEVENEEN TWEEDE LEVEN

Alle textiel (kleding, huishoud- en woontextiel) en schoenen schoon, droog en in een afgesloten zak aanbieden

Wat er mag er wel in de textielcontainer Wat er mag er niet in de textielcontainer

Op Noord-Beveland verdwijnt nog zo’n 12 kilo herbruikbaar textiel 
per persoon per jaar in de PMD+ container. Dit is zonde, want 
gebruikt textiel is een grondstof voor nieuwe producten. 

Inleveren kan op de milieustraat (Cruijckelcreke 21 in Wissenkerke) 
en in de wijkcontainers voor textiel.

Wijkcontainers textiel:
- Colijnsplaat, supermarkt Spar;
- Geersdijk, Zuidweg, bij de overige gemeentelijke 
 bovengrondse containers;
- Kamperland, supermarkt Aldi;
- Kamperland, Sportpark Campen (parkeerplaats);
- Kats, Meulblok/Dijkstraat, bij de overige 
 gemeentelijke bovengrondse containers;
- Kortgene, Ooststraat (parkeerplaats);
- Wissenkerke, supermarkt Spar.

• Kleding
• Hoeden/petten
• Schoenen (per paar samengebonden)
• Beddengoed
• Huishoudtextiel; handdoeken/theedoeken
• Zwemkleding
• Bollen wol
• Gordijnen/vitrage
• Kleding accessoires o.a.. Tassen-Riemen
• Schone kussens/dekbedden
• Knuffels

• Nat textiel
• Met olie of verf vervuild textiel
• Bankstelkussens
• Matrassen
• Matten
• Tapijt/vloerbedekking
• Poetslappen
• Vulmateriaal
• Knipselresten
• Lappen, kleiner dan 50x50 cm
• (Rest)afval
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Mountainbike Netwerk Eindeloos Eiland 
Noord Beveland volop in BEWEGING 

Nu de basisroute van het Mountainbikenetwerk klaar is, worden 
opties bekeken om de route nog aantrekkelijker en spannender te 
maken. In het najaar van 2021 is het plan om diverse hindernissen 
en twee jeugdparcoursen bouwen. De bedoeling is dat dit in het 
Spuibos Kamperland en in het bos van Kortgene gaat gebeuren. Met 
de begeleiding en adviezen van Tracks & Trails, voor een veilige en 
uitdagende route.

Als alles klaar is, is het de bedoeling dat er bijvoorbeeld clinics 
worden gegeven voor de jeugd. Ook kunnen de animatieteams van 
de campings hiervan gebruik maken en er kunnen bijvoorbeeld ook 
wedstrijden worden gehouden. De routes zijn verder voor iedereen 
vrij te gebruiken en we doen uiteraard een beroep op iedereen 
om deze met respect te gebruiken en geen afval achter te laten. 
Obstakels of problemen, zoals omgevallen bomen, kan men melden 
op www.routemeldpunt.nl.

Hoe kwam het MTB tot stand?
In het voorjaar van 2015 werden de eerste plannen gemaakt om 
een nieuwe MTB-route op Noord-Beveland aan te leggen omdat 
de oude bestaande route niet meer volledig was en niet uitdagend 
genoeg is voor de huidige mountainbiker. Er werd een stichting voor 
opgericht.

De wens en eis van diverse instanties was om een parcours te 
ontwikkelen dat apart wordt aangelegd van wandel- en ruiterpaden, 
zodat iedereen zijn eigen routes kan gebruiken. De routes zouden 
gekoppeld kunnen worden aan de routes van Walcheren, Schouwen-
Duiveland en Zuid-Beveland. Ook werden er sponsoren gezocht 
om een en ander aan te leggen en in de toekomst het onderhoud 
te kunnen betalen. En er werd ook gezocht naar de diverse 
subsidiemogelijkheden bij gemeente, provincie en Europa. Gemeente 
Noord-Beveland heeft hiervoor subsidie gegeven.

De oude route werd gewist en voor de nieuwe route werd expertise 
gevraagd van het erkende Tracks & Trails. Zij leggen in Nederland 
de meeste MTB-routes aan en stelden een volledig plan met 
bewegwijzering voor. Belangrijk hierin is, dat er ook rekening is 
gehouden met eventueel andere gebruikers en het ecologische 
aspect van de natuur.

Toen was het tijd voor de realisatie en is men op zoek gegaan naar 
vrijwilligers en in no-time was er een groep van circa 25 mannen 
en vrouwen en werd in 2017 met de aanleg gestart. Vaak werd er 
op vrijdag en zaterdag hard door iedereen gewerkt en alles ging 
voorspoedig. Er werd meer dan 1500 uur vrijwilligerswerk verricht, 
mede dankzij diverse bedrijven die machines ter beschikking stellen. 
Uiteindelijk werden in de zomer van 2019 de MTB-routes officieel 
geopend met de 1e zomeravondtoertocht. Er zijn dan 3 routes 
gerealiseerd: (Rood 21 km - Groen 37 km - Blauw 25 km). 

Namens Stichting MTB Netwerk Eindeloos Eiland Noord-Beveland 
dank aan alle sponsoren, vrijwilligers, Staatsbosbeheer, Gemeente 
Noord-Beveland, Provincie Zeeland, Europees landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling voor de realisatie van dit project.
Facebook: Mountainbike netwerk Noord-Beveland
Website: www.mtbnetwerknoordbeveland.nl
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ONTDEK NOORD-BEVELAND 
OP DE MOUNTAINBIKE

Noord-Beveland is een eindeloos eiland en bestaat uit 
6 dorpen. Het eiland heeft ongeveer 50 kilometer kust. 
Daarbij heeft het eindeloze vergezichten over het landschap, 
maar ook over het omliggende water. Let vooral op de 
prachtige luchten. Het Nationaal Park Oosterschelde (met de
beroemde Oosterscheldekering en Zeelandbrug) en Noordzee
en Veerse Meer zijn wateren van formaat. Op de mountainbike-
routes ontdek je al dit moois van Noord-Beveland.

MOUNTAINBIKE ROUTES 
NOORD-BEVELAND 

Het “Eindeloos Eiland” Mountainbikenetwerk Noord-Beveland
brengt je over een groot deel van het eiland en voert je langs
de drie wateren: de Noordzee, de Oosterschelde en het 
Veerse Meer. Noord-Beveland beschikt over 3 MTB-routes, 
variërend van 21 km tot 37 km. Een combinatie van deze 
3 routes bedraagt ongeveer 75 km.

De routes gaan door 7 bosjes, 2 inlagen, een pontje, single-
tracks, schelpenpaden, grindpaden, waterpartijen, dijken en 
kreken. De routes zijn onderling aan elkaar verbonden. Op de
kaart zijn de verbindingen aangegeven, waardoor je gemakkelijk
van de ene op de andere route kunt overstappen. Bij elk 
startpunt staat een informatiepaneel. De routes zelf zijn 
gemarkeerd met de bekende internationale symbolen. 
De punt van de pijl geeft de richting aan.

MTB Route Noord-Beveland West - 25 km

MTB Route Noord-Beveland Midden - 37 km

MTB Route Noord-Beveland Oost - 21 km
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Tourist Information Point (TIP)
VVV Zeeland heeft jarenlang het fysieke inspiratiepunt geëxploiteerd, dit is per 1 januari 2021 gestopt. Daarom wordt 

dit gastheerschap tijdelijk overgenomen door Danielle Petit, FairtradeUpgrade in Kamperland, Veerweg 42A. Bij het 

TIP kunnen, net zoals voorheen bij de VVV, bezoekers en toeristen van Noord-Beveland terecht met vragen over 

voorzieningen en overige toeristische informatie op Noord-Beveland. 

De gemeente Noord-Beveland vindt het belangrijk dat er een 
plek is binnen de gemeente waar men met vragen over toerisme 
terecht kan. Hoe dit op de lange termijn wordt vormgegeven is nog 
onbekend, daarom wordt een tijdelijke overeenkomst aangegaan 
voor de duur van een jaar met FairtradeUpgrade in Kamperland. 
Ondernemers kunnen hier gratis hun flyers/brochures kwijt. 

Laat u informeren en inspireren!
Naast het vormgeven van het Tourist Information Point (TIP) waar 
gasten en inwoners terecht kunnen met hun vragen is er op initiatief 
van Van der Maas Reclame een website gelanceerd: Visit Noord-
Beveland.

De Facebook- en Instagrampagina ‘Liefde 
vanuit Eindeloos Eiland’ zorgen voor de 
nodige inspiratie om op ontdekking te 
gaan op ons Eindeloos Eiland Noord-
Beveland. Liefde vanuit Eindeloos Eiland is 
de afgelopen jaren opgezet door de lokale 
horeca. Nu is het ook mogelijk om aan te 
sluiten als ondernemer buiten de horeca! 

Gemeente werkt alleen op afspraak 
De gemeente werkt alleen op afspraak. Dit betekent dat als u langs 
wilt komen u van te voren een afspraak kunt maken op een door 
uw gekozen tijdstip. Hierdoor wordt u direct geholpen door de juiste 
persoon. 

Op de homepagina van www.noord-beveland.nl staat de button 
'Afspraak maken'. Via deze button kunt u een afspraak maken voor 
burgerzaken. Hierbij wordt aangegeven wat de benodigdheden zijn 
voor de afspraak. Van de gemaakte afspraak krijgt u automatisch een 
bevestiging per e-mail. 
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Schoolzones bij alle basisscholen
Rond de zomervakantie gaat de gemeente rondom de scholen zogenaamde ‘schoolzones’ aanleggen. 

Dit wordt gedaan door middel van opvallende bebording, straatmeubilair en belettering op de weg. 

Enige hinder tijdens de werkzaamheden is helaas niet te voorkomen, maar we doen ons best om het tot 

een minimum te beperken en hopen op uw medewerking.

Waarom een ‘schoolzone’?
Rondom scholen is het druk tijdens het halen en brengen van 
kinderen. Voetgangers, fietsers, auto’s, spelende kinderen, wachtende 
ouders, enz. Het speelt zich allemaal af op een klein stuk van de 
openbare ruimte. Om de veiligheid rondom de school extra aandacht 
te geven willen we graag alle scholen op Noord-Beveland voorzien 
van een aanduiding ‘Schoolzone’. Dit is ook opgenomen in het 

mobiliteitsplan wat vastgesteld is door de gemeenteraad. Het doel 
van deze schoolzones is om alle weggebruikers visueel kenbaar te 
maken dat ze zich bevinden in het gebied waar zich onverwachte 
situaties met (spelende) kinderen kunnen voordoen.

Erwtensoep voor alle 75-plussers
In maart werd door het college van burgemeester en wethouders erwtensoep aangeboden aan alle 
75-plussers in de gemeente. Burgemeester Loes Meeuwisse en wethouder Anja Slenter deelden de 
eerste porties uit in Amaliahof.

Medewerkers van afdeling welzijn en collega’s van de buitendienst hebben ervoor gezorgd dat in 
twee dagen op ongeveer 650 adressen soep werd uitgedeeld. Het was super om dit met elkaar te 
kunnen doen! Uit de vele reacties die wij tijdens en na het bezorgen ontvingen hebben wij op kunnen 
maken dat dit gebaar zeer gewaardeerd werd, waarvoor onze dank. 
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EnergieK Noord-Beveland reik 
mogelijkheden aan om te verduurzamen

Maar ieder moet zelf de eerste stap zetten

Het klimaat in Nederland is inmiddels 1,5 graden opgewarmd, poolkappen smelten en het weer vertoont steeds meer 

extremen, zoals zeer droge zomers, wolkbreuken en grote hagelstenen. Toch denken we; en wat kan ik daar aan doen? 

Die ander doet het toch en we wijzen naar de landbouw, de industrie, het verkeer!

Energiek Noord-Beveland denkt dat inwoners van Noord-Beveland ook zelf iets kunnen bijdragen om het tij te keren. We moeten allemaal 
ons steentje bijdragen en een flink tandje bijzetten. Daarvoor heeft EnergieK al bouwstenen aangedragen en ze blijven doorgaan. Er stond een 
groot evenement op het programma om u persoonlijk te kunnen laten zien en voelen wat ook u zelf kunt doen. Maar door het coronavirus kon 
dat niet. Ze hebben de kennis verzameld, gebundeld, opgeschreven, gedrukt en in bewaarmagazines naar uw brievenbus gebracht. Dit alles 
met een subsidie van de gemeente.

Magazines
Ze hebben vier magazines uitgebracht. Een comfortabele en duurzame woning, hoe krijg je dat voor elkaar? Maak een plan. Bedenk wat 
het beste zou zijn voor jouw huis en waar en wanneer je start. Radiator folie kost een paar tientjes, maar verdient zich heel snel terug. Wat 
doe je eerst, want investeren in isoleren, betekent domweg geld gaan verdienen na een aantal jaren. Tips en tricks staan in magazine één. 
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Magazine twee ging in op besparing, hoe kun je besparen op je 
energie uitgaven en toch comfortabel leven. Op 14 % van de huizen 
op Noord-Beveland treffen we nog maar zonnepanelen aan, dit 
moet veel meer kunnen worden!  Magazine drie ging meer in op 
wat grotere ingrepen zoals muur isolatie, want ook daar zitten je 
warmte verliezen. Magazine vier gaat in op vloer- en dakisolatie, 
op de verschillende soorten glas isolatie maar ook op subsidies en 
goedkope leningen. Dus wat investeer je, en wat krijg je daarvoor 
terug. Voor sommigen is het een sport om zo veel mogelijk te 
isoleren tegen zo laag mogelijke kosten. Dat mag. 

Ze hebben zes jongeren op Noord-Beveland gevraagd hoe zij de 
toekomst zien en wat duurzaamheid voor hen betekent. Een van 
de uitspraken van Shannon was: “Kleine veranderingen van velen, 
hebben grote en positieve gevolgen voor onze toekomst en die van 
de aarde”

Magazine vijf zal na de zomer uitkomen en daar wordt ingaan op 
warmtepompen, warmte terugwinningsinstallatie, zonnepanelen en 
zonnecollectoren.

De magazines zijn bewaarmagazines, digitaal zijn alle magazines te 
downloaden op www.energieknb.nl, papieren uitgaves zijn ook nog 
te verkrijgen.

Advies
Er zijn vele mogelijkheden daadwerkelijk iets te doen aan 
vermindering gasgebruik en toch een beter leefcomfort in je huis. 
Als je het zelf niet ziet of kunt, neem dan eens contact op met een 
bestuurslid van EnergieK. De EPA adviseur heeft al vele mensen 
geholpen. Dit kan nog steeds tegen een zeer gereduceerd tarief. 
Of bezoek eens het voorlichtingscentrum Duurzaam Bouwen, 
waar je diverse materialen kunt bekijken, kunt voelen zodat je een 
onafhankelijke keuze kunt maken.
 
Contact of meer informatie
EnergieK dringt niets op, maar wil je graag helpen om zelf die stap 
naar vermindering gasgebruik te zetten. Mail gerust naar: 
info@energieknb.nl.

Kijk ook eens op www.energieknb.nl een website met veel 
informatie en doorverwijzingen naar andere websites.

Het bestuur van EnergieK  

Noord-Beveland van links naar rechts:  

Pieter Baaijens, Thijs van der Velden, Aly Wisse, Ries Zweistra,  

Dirk Lucas, Josje de Koning (adviseur) en Ludo van Well.
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Kent u als ondernemer het economisch loket van 
de gemeente en de bedrijfscontactfunctionaris?
Onze gemeente kent een economisch loket dat wordt bemenst door de bedrijfscontactfunctionaris, Janet Janssen 

Daalen. Daarbij wordt zij ondersteund door een aantal collega’s. 

Nieuwe én gevestigde ondernemers kunnen terecht bij het 
Economisch Loket. Het is een loket in de brede zin van het woord: 
grondverkopen en ook allerlei ondernemingsgerichte activiteiten 
op de terreinen landbouw, recreatie en natuur worden aan het 
Economisch Loket behandeld. Maar juist ook de lokale MKB-
ondernemers willen wij vanuit het loket ondersteunen. Bent u 
starter? Dan is het zinvol om eerst eens aan te kloppen bij de 
bedrijfscontactfunctionaris. Ook op onze website is veel informatie te 
vinden, juist ook voor de startende ondernemer (Gemeente Noord-
Beveland – Home – Ondernemen – Startende ondernemers).

Het Economisch Loket functioneert bovendien als vraagbaak.
• Waar haal ik geld vandaan?
• Wie heb ik nodig om mijn idee te realiseren?
• Hoe zit het met vergunningen?

U kunt met dit soort vragen bij het loket terecht. 

Corona
In deze tijd is het belangrijk aan te kunnen kloppen met de vraag 
hoe u begeleid kunt worden in de wirwar van regels. U heeft veel 
vragen en gelukkig zijn er instanties die u goed terzijde kunnen 
staat. Begin daarbij bij de bedrijfscontactfunctionaris, zij helpt u 
graag op weg. 

Samenwerken
Verder vindt de gemeente het belangrijk dat de ondernemers elkaar 
weten te vinden en door samen te werken elkaar te versterken. 
Regelmatig worden er daarom ontmoetingen georganiseerd, een 
van de bekendste activiteiten is het jaarlijkse evenement Bedrijven 
bezoeken Bedrijven. Wij hopen dat ook dit weer snel van start kan 
gaan. 

Natuurlijk houdt het loket zich ook bezig met het bieden van 
ondernemersruimte, in de letterlijke en abstracte zin. Minder regels, 
duurzame bedrijventerreinen, wij werken er aan! Kortom heeft u 
vragen op het gebied van ondernemen, richt u zich dan tot Janet 
Janssen Daalen van het Economisch Loket.



1514

Voorlichtingscentrum Duurzaam bouwen 
weer geopend vanaf september

Heeft u ook een idee voor een 
waardevol burgerproject?

Vanaf september is iedere tweede dinsdag van de maand het 
voorlichtingscentrum Duurzaam Bouwen in Wissenkerke weer van 
19.00 tot 21.30 uur geopend.

Uw CV-ketel aan vervanging toe? Misschien toch een warmtepomp 
of een pelletkachel? In de voorlichtingsruimte kun je er een zien. 
Twijfelt u over hoe u uw dak moet isoleren? In de voorlichtingsruimte 
zijn drie dakfragmenten uit verschillende decennia opgesteld met 

daaronder de meest optimale isolatievariant. Tips & tricks nodig vóór 
aanschaf van een set zonnepanelen? Bij ons zijn er verschillende te 
zien.

Samen met de Energie Coöperatie Noord-Beveland wordt vrijblijvend 
informatie gegeven over verduurzamingsmaatregelen op en rond 
uw woning. Het centrum bevindt zich aan de Noordeindstraat 23 in 
Wissenkerke.

Heeft u plannen om met buurtbewoners de buurt op te knappen, ideeën voor de 

speeltuin, of zou u een bijdrage willen voor maatschappelijke activiteiten? 

Maak dan gebruik van het Samenlevingsfonds.

Een onderdeel van dit Samenlevingsfonds zijn de Burgerprojecten 
leefbaarheid. Het doel van deze projecten is het aanjagen en 
stimuleren van initiatieven die de leefbaarheid in onze gemeente 
vergroten of behouden. Een plan hiervoor kan niet individueel 
ingediend worden, maar wel samen met andere buurtbewoners, 
een vereniging of een organisatie. De hoogte van de subsidie hangt 
onder andere af van het aangevraagde subsidiebedrag. De gemeente 
draagt minimaal € 500,- en maximaal € 10.000,- bij aan de kosten 
van een activiteit.

Op de website van de gemeente vindt u meer informatie. Typ 
bij de zoekfunctie ‘Samenlevingsfonds’ in. Hierna verschijnen de 
voorwaarden voor het indienen van een burgerproject en het 
aanvraagformulier wat u hiervoor kunt gebruiken.
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Veiligere landbouwroute rond 
Kamperland compleet

Waterschap Scheldestromen heeft de werkzaamheden bij het kruispunt Ruiterplaatweg en Campensnieuwlandweg 

nabij Kamperland afgerond. Hiermee is de complete landbouwroute rondom Kamperland aangepast. 

Aannemingsbedrijf Reimerswaal B.V. heeft het werk voor het waterschap uitgevoerd.

De landbouwroute op Noord-Beveland liep door de kern 
Kamperland. Hierdoor ontstonden onveilige situaties. 
Door landbouw- en fietsverkeer te scheiden verbetert de 
verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Landbouwverkeer wordt 
nu langs Kamperland geleid. Deze route zorgt bovendien voor een 
betere bereikbaarheid van landbouwpercelen in de omgeving en van 
de mestsilo aan de Schaapskooiweg. 

Wat is er aangepast?
Diverse wegen in de omgeving zijn verbreed en versterkt om 
geschikt te zijn voor landbouwverkeer. Er zijn passeerplaatsen 
aangebracht op de Krommeweg, Campensnieuwlandweg, 
Burgemeester de Moorweg en de Kruisweg. De Stekeldijk bij 
Plankendorp is verlegd, zodat deze verder van de woningen 
af is komen te liggen. Het kruispunt Ruiterplaatweg –

Campensnieuwlandweg is als laatste aangepast. Hiervoor moest de 
weg eerst worden voorbelast met zand. De afgelopen maanden is de 
ondergrond voldoende ingeklonken, waardoor de nieuwe aansluiting 
nu wordt afgerond. Hiermee is de veilige route compleet.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit 
het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (‘Europa 
investeert in zijn platteland’) en met medewerking van de gemeente.
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Deze zomer zijn er weer mooie bloeiende bloemranden 
te zien langs de Noord-Bevelandse akkers. Dit jaar is 
het aantal randen uitgebreid, in totaal ruim 35 kilometer 
bloeiende bloemenranden op ons eindeloos eiland. Stichting 
Akkerleven, de agrarische natuurvereniging op Noord-
Beveland, kan mede dankzij de financiële bijdrage van 
de gemeente Noord-Beveland langs verschillende akkers 
bloemranden inzaaien met bijvriendelijke bloemmengsels.

 Bloemplukbonnen
Bij verschillende Noord-Bevelandse locaties zijn de 
bloemplukbonnen (met informatie over de bloemranden) 
te koop waarmee tijdens het gehele bloeiseizoen bloemen 
geplukt kunnen worden. Volg de actuele informatie op de 
website van Akkerleven: www.akkerleven.com.

 Akkerranden
Op Noord-Beveland zijn door het jaar heen ook akkerranden, 
met name patrijzenranden, te zien. In de winterperiode 
zijn deze minder goed zichtbaar maar ook dan geven deze 
randen dekking voor de akkervogels.
In het voorjaar komen deze randen tot bloei en dienen dan 
vooral voor de vogels als foerageer en nestelgebieden. Naast 
de bloemranden geven deze randen eveneens kleur aan het 
polderlandschap.

De Provincie Zeeland bepaalt in welk gebied deze randen 
mogen liggen. Akkerbouwers met grond in deze gebieden 
kunnen beslissen of ze deel willen nemen aan deze vorm van 
agrarisch natuurbeheer. Veel meer informatie over agrarisch 
natuurbeheer is te vinden op de website 
www.poldernatuurzeeland.nl.

In het voorjaar zijn door Stichting Akkerleven borden met 
informatie over de betreffende gewassen geplaatst. Het 
betreft de voor Noord-Beveland belangrijke gewassen 
aardappelen, suikerbieten, tarwe, uien, vlas, gerst, luzerne 
en chichorei. Deze gewasborden geven informatie over de 
groeiperiode, de oogst en het eindproduct van een gewas.

Noord-Beveland is ook in 2021 een 
‘bloemrijk eiland’

Eindeloos groen 



18

Het Eindeloos Eiland Festival (EEF), een kleine 
editie in de herfst

Start bouw Residence Marina Kamperland

In juni is er geen driedaags Eindeloos Eiland Festival (EEF) geweest. De organisatie kon niet anders dan het besluit 

nemen deze editie uit te stellen. Gelukkig komen er steeds meer mogelijkheden om weer wel een nieuwe editie te 

gaan organiseren. 

Het gaat om een kleiner driedaags evenement met de kenmerkende 
avontuurlijke programmering. Het draait ook dan om het beleven 
van een variatie aan cultuuruitingen in een karakteristieke en 
natuurlijke omgeving. 

De EEF organisatie gaat in het laatste weekend van september, 24 
t/m 26 september, HerfstEEF realiseren op boerderij ’s Gravenhoek 
aan de Emelissedijk te Wissenkerke (www.sgravenhoek.nl).

Aan het programma, de productie, de indeling van het terrein e.d. 
wordt hard gewerkt. Dit alles met inachtneming van de geldende 
richtlijnen zodat het voor een ieder veilig is het festival te bezoeken. 
Ook wordt in deze editie samengewerkt met Kunstspoor en het NUT 
Noord-Beveland.

Kunstspoor reikt dit jaar de Maerlant 
Poëzieprijs uit. Het thema is eiland. De 
20 beste gedichten zullen gepubliceerd 
worden in een bundel met illustraties 
van lokale kunstenaars. Op zaterdag 
21 augustus zal de winnaar bekend 
gemaakt worden tijdens een speciale 
Poëzie avond. Tijdens HerfstEEF zullen 
enkele van deze gedichten te lezen zijn 
op grote doeken en enkele kunstwerken te zien zijn die gemaakt zijn 
ter illustratie van de dichtbundel ‘Eiland’ van de Maerlant Poëzieprijs.

Op de website www.eeffestival.nl is alle actuele informatie te zien 
en te volgen.

De bouw van het project Residence Marina Kamperland op een 
symbolische feestelijke wijze van start gegaan. In select gezelschap 
vanwege het coronavirus is door wethouder Van der Maas en 
de heer De Caluwé (directie Aannemersbedrijf Van der Poel en 
de Ontwikkelcombinatie Uithaven B.V) het startsein gegeven. 
Er komt een modern appartementencomplex van 30 luxe 
recreatieappartementen met uitzicht over de jachthaven aan het 
Veerse Meer.
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Noord-Beveland Hartveilig! 
bron: Hartstichting

De gemeente Noord-Beveland is alweer heel wat jaren aangesloten bij HartslagNu (voorheen Hartveilig Wonen). 

Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven is een dekkend netwerk gerealiseerd van 

reanimatievrijwilligers en automatische externe defibrillators (AED’s). Hiermee kunnen we bij een persoon met 

hartproblemen de tijd totdat professionele medische hulp ter plaatse is zo optimaal mogelijk overbruggen.

Kunt u reanimeren? Word dan burgerhulpverlener! 
Inmiddels zijn er meer dan 100 inwoners aangemeld als 
burgerhulpverlener, verdeeld over alle kernen van ons eiland. 
Kunt u reanimeren, maar bent u nog niet aangemeld als 
burgerhulpverlener? Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Zo wordt 
de dekking nog beter! Ga naar www.hartslagnu.nl of download de 
app op uw smartphone. 
Wilt u leren reanimeren maar kunt u dit nog niet? En heeft u geen 
mogelijkheid om via uw werk of vereniging uw reanimatiediploma 
te halen? Neem dan contact op met de gemeente, de gemeente 
kan u doorverwijzen naar een (gratis) cursus die periodiek wordt 
georganiseerd. Uiteraard wordt dan wel van u verwacht dat u zich 
aanmeldt als burgerhulpverlener (en ook aangemeld blijft). 

Voor AED-eigenaren: meld uw AED aan en vergeet niet uw 
apparaat periodiek te laten controleren
Hebt u een AED? Meld deze dan via www.hartslagnu.nl, zodat 
de AED in het systeem kan worden opgenomen. Ook als uw AED 
maar een deel van de dag bereikbaar is (bijvoorbeeld alleen tijdens 
openingstijden van uw bedrijf) heeft het toegevoegde waarde om uw 
AED aan te melden. Het systeem houdt automatisch rekening met 
eventuele beperkingen voor wat betreft inzetbaarheid. 
Gemiddeld heeft een AED een levensduur van 5-7 jaar. Het is 
belang om een AED periodiek te laten controleren. In de praktijk 
blijkt bij sommige AED’s dat het onderhoud niet of niet voldoende 
wordt uitgevoerd en dat daardoor de AED niet gebruiksklaar is. Dat 
is zonde van de investering in een AED, maar uiteraard is voor een 
(burger)hulpverlener niets zo frustrerend als een niet-werkende AED 

bij een reanimatie. Sluit daarom een onderhoudscontract af voor uw 
AED, zodat u zeker weet dat de AED periodiek wordt nagekeken en 
altijd inzetgereed is.

Vergoeding inzetkosten AED na een reanimatie 
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft budget 
ter beschikking gesteld om de gebruikskosten van de AED na een 
reanimatie te vergoeden. Deze regeling is bedoeld om het gebruik 
van AED's zo laagdrempelig mogelijk te maken. Organisaties die geen 
zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen, kunnen 
de kosten voor de directe inzet van hun AED vergoed krijgen via de 
Regionale Ambulancevoorziening Witte Kruis ambulancezorg.
De volgende kosten komen in aanmerking voor declaratie:
• vervangen van elektrodenpads.
• uitlezen van de AED. 
• batterij als deze elke keer na inzet van de AED vervangen 
 moet worden. 
• gebruiksklaar maken van de AED.

Declareren van de inzetkosten kan via een formulier op de website 
www.wittekruis.nl/verbruikskosten-aed-declareren. 

Meer informatie 
Meer informatie vindt u op www.hartslagnu.nl. U kunt ook contact 
opnemen met de gemeente via 140113.
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