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Al een jaar coronapandemie

In deze
Peelander
- Gemeentehuis
wordt groener
- Tweede Kamer
Verkiezing 2021
- Nieuwe dorpshuisbeheerder
De Stadsweide Kortgene

Al een jaar hebben we te maken met de coronapandemie. Hoe ervaren de verschillende
branches op ons eiland deze pandemie?
>> Lees verder op pagina 2

Raadsvergaderingen digitaal met beeld en geluid
De komende tijd worden de raadsvergaderingen digitaal gehouden met geluid en beeld.
Via Notubiz op onze website kan er meegeluisterd en meegekeken worden.
>> Lees verder op pagina 7

Onderzoek naar oplossing voor de Deltaweg (N256) gaat van start
De Deltaweg is een van de drukste wegen in Zeeland en er gebeuren regelmatig
ongelukken. De Provincie Zeeland gaat samen met de omgeving, belanghebbenden en
betrokken gemeenten aan de slag om een structurele oplossing te bedenken voor de
verkeersproblematiek op de Deltaweg (N256).
>> Lees verder op pagina 13

- Aansluiting windgebied
IJmuiden Ver komt door
het Veerse Meer

Groei bevolking Noord-Beveland
Op 30 december 2020 bedroeg ons inwoneraantal 7568 personen, een stijging van 197 inwoners. Dit is te danken
aan de vele nieuwe vestigingen in onze gemeente. De trend is in de hele Zeeuwse bevolking te zien. Burgemeester
Meeuwisse: ‘Met een groei van 2,7% is onze gemeente afgelopen jaar verhoudingsgewijs de sterkste
groeigemeente van de provincie. Dat is goed voor de leefbaarheid, als gemeentebestuur zijn we er heel trots op!’

Beste inwoners
van Noord-Beveland,
Voor u ligt een nieuwe editie van de Peelander. Ook in de eerste maanden van 2021 hebben we helaas te kampen met
allerlei beperkingen en regels vanwege het coronavirus. Door ons goed aan alle maatregelen te houden, hebben we
eerder een kans op perspectief. En er is licht aan het einde van de tunnel, het vaccinatieproces loopt.
Maar ook het onderwijs, ouders en kinderen. Er wordt veel gevraagd
van de scholen die zich flexibel opstellen en opgesteld hebben met
het thuisonderwijs, maar ook van (thuiswerkende) ouders die hun
kinderen begeleiden.
We hebben enkele branches bereid gevonden om te vertellen
hoe zij deze periode ervaren, waarvoor dank. Ik heb er het volste
vertrouwen in dat we samen volhouden!

In het bijzonder wil ik stil staan bij alle ondernemers, horeca,
toerisme, landbouw, detailhandel en contactberoepen die zwaar
getroffen worden. U heeft zich flexibel opgesteld afgelopen jaar,
soms enorm creatief in het tegemoet komen aan de maatregelen.
We proberen u te steunen waar het kan, zo kon u in de kersteditie
van het gele krantje op onze kosten adverteren. Een heel klein
gebaar. Ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken om nog
eens te vertellen, koop lokaal!

Met vriendelijke groet,
Burgemeester Loes Meeuwisse

Ook wil ik stil staan bij de zorg. De ouderenzorginstanties, maar ook
onze inwoners die op een andere manier in de zorg werken. En bij
onze vrijwilligers en mantelzorgers. Wat ben ik trots op u. Ook op
onze inwoners die goed zorgen voor elkaar. De mooiste initiatieven
zijn ontstaan onderling, boodschappen doen als dat nodig is of een
oogje in het zeil houden bij de buren. En natuurlijk heb ik ook enorm
respect voor de ouderen zelf. Eenzaamheid ligt soms op de loer,
zeker bij beperkingen in het aantal bezoekers thuis.
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De branches vertellen,
hoe beleven zij de coronatijd?

John Baaij
- Koninklijke Horeca Nederland afdeling Noord-Beveland

‘De gemeente Noord-Beveland heeft mij gevraagd om als branchevertegenwoordiger, Koninklijke Horeca Nederland
afdeling Noord-Beveland, te vertellen hoe wij de coronaperiode ervaren. Als kanttekening wil ik erbij vermelden dat
het een eigen ervaring is en niet van de leden.'
Dat samen doen werd zo einde seizoen wel erg letterlijk genomen en
de mensen gingen de regels toch een beetje vergeten of niet serieus
meer nemen. De gevolgen hiervan werden eind september wel
duidelijk. Na elke dag de oplopende besmettingscijfers gepresenteerd
te krijgen werd het al snel duidelijk, we kunnen weer niet om een
sluiting heen. En jawel half oktober was het zover, voor de horeca
een tweede lockdown. Soms met begrip hiervoor maar na beelden
van een Black Friday of beelden van vele bezoekers in bouwmarkten,
tuincentra werd het onbegrip op sluiting wel steeds groter.
Het grootste verschil met de eerste lockdown is dat we nu wel het
vertrouwen hebben in herstel als we weer open gaan. Ook wetende
dat de steunpakketten, weliswaar niet voldoende, ook snel worden
behandeld en worden uitbetaald. En gelukkig een goede zomer te
hebben gehad, zodat er toch nog een beetje vet op de botten is.

'Aanvang 2020 dachten we een prachtig jaar tegemoet te gaan en
dat was ook zo tot half maart. Toen werd keihard duidelijk dat het
‘gekke virus uit China’ wel echt was.
In de eerste lockdown was vooral het ongeloof groot en de vrees om
je personeelsleden niet aan te kunnen houden. Ook de onzekerheid
die ontstond richting de opening op 1 juni: hoe gaan de gasten
reageren, durven ze de horeca wel weer te bezoeken? Gelukkig
werden deze twijfels al snel de kop ingedrukt na 1 juni, want de
gast bezocht de horeca weer in grote getalen. Alle lof voor de
ondernemers die ervoor hebben gezorgd dat de gasten op gepaste
afstand en in alle veiligheid hebben kunnen genieten van onze
gastvrijheid!
Zowel tijdens de lockdown als na de opening waren we er allemaal
van doordrongen dat het organiseren van evenementen, live muziek
of een bingo avond voorlopig niet meer mogelijk zou zijn. Dit gaf
aan de ene kant veel rust en de tijd om alle andere gasten volop
alle aandacht te kunnen geven. Aan de andere kant miste je wel die
extra druk, de uitdaging van krijgen we het weer allemaal rond, het
dorp, je onderneming en het eiland Noord-Beveland extra op de
kaart te zetten.
Tijdens de zomer gingen we als een speer. Meer ruimte tussen de
tafels, minder mensen aan de bar, maar wel meer terrasruimte
gecreëerd mede dankzij de gemeente. Op af en toe een correctie na
hielden de gasten zich ook keurig aan de coronaregels. We moeten
het tenslotte samen doen.

Laten we ook positief vooruit kijken en hopen op een snelle
vaccinatie. Aan deze coronaperiode kleven uiteraard vele nadelen,
maar geeft je ook de tijd om eens na te denken. Waar sta ik nu als
persoon, het beseffen dat je fijne medewerk(st)ers om je heen hebt,
hoe ben ik aan het ondernemen, moeten we wel altijd weer zoveel
kolen op het vuur gooien. En laten we eerlijk zijn, met een beetje
minder hebben we het ook nog goed.’
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Arjen Brinkman
- Recron

‘Namens Hiswa-Recron vertel ik in het volgende stukje hoe de recreatiesector de coronacrisis
heeft ervaren en nog steeds ervaart.'

van 2021 zijn gemaakt. Maar dit geldt bijvoorbeeld niet voor
groepsaccommodaties, door coronamaatregelen en annuleringen.

'Eind maart 2020 werd duidelijk dat de recreatiesector in Zeeland
moest sluiten. Vanaf Pasen begint ongeveer ons voorseizoen.
Normaal zitten de parken dan vol met families en gezelschappen,
maar nu mochten we niet open. Aan de ene kant was het op de
parken muisstil, maar stond de telefoon roodgloeiend. Boekingen
werden opgeschoven of geannuleerd. Dat was een vervelende
start van het seizoen. Aan de andere kant was er wel begrip voor
de sluiting, in Zeeland wonen relatief weinig mensen, dus zijn er
niet veel ziekenhuisbedden. Indien alle bezoekers met Pasen erbij
komen verdubbelt het aantal mensen in Zeeland. De vrees bestond
dat de ziekenhuizen het niet zouden aankunnen indien het virus zou
oplaaien.

Na de zomer leek het erop dat we een goed naseizoen tegemoet
gingen, maar toen kwam de tweede golf. Hierdoor kwamen de
boekingen vrijwel tot stilstand. Duitsers en Belgen mochten niet
komen. Ook de boekingen tijdens de feestdagen in december
vielen tegen. Ook nu mochten de Duitsers en Belgen niet komen.
Nederlanders kwamen ook bijna niet, omdat er verder niks open was
op de parken en in de omgeving.
Nu is het afwachten wat het voorseizoen ons gaat brengen. Vooral
met de komst van de Britse variant. Dat is spannend. Het wordt
zeker voor de horeca op de parken en voor de groepsaccommodaties
steeds lastiger om deze crisis te overleven. Gelukkig krijgen de
mensen langzaamaan weer meer vertrouwen en zijn er voor in de
meivakantie al een aantal boekingen geplaatst. Ook de zomer is al
goed bezet.

Gelukkig hebben we een goede en drukke zomer gehad. Veel
Nederlanders genoten van vakantie in eigen land en ook de Duitsers
en Belgen mochten we weer verwelkomen. Het was even zoeken
hoe om te gaan met de coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld het
afsluiten van bepaalde sanitaire voorzieningen, zodat de afstand kon
worden bewaard. We merkten wel dat de bezoekers de veiligheid zelf
ook heel belangrijk vonden en zich daardoor over het algemeen goed
aan de coronamaatregelen hielden. Doordat er meer Nederlanders
in eigen land of zelfs in de eigen provincie bleven, was het voor
de bezoekers makkelijker om vrienden en familie op bezoek te
laten komen op de parken. Hierdoor moest er in de avond- en
nachturen meer worden gehandhaafd om de rust te bewaren. Over
het algemeen heeft de recreatiesector een goede zomer gedraaid,
die er zelfs toe heeft geleid dat er al veel boekingen voor de zomer

We kijken met hoop en voorzichtig optimisme naar het komende
jaar. Door corona hebben veel Nederlanders hun eigen land
of zelfs provincie herontdekt en ervaren dat ze hier ook mooie
zomers kunnen beleven. Laten we samen volhouden, zodat we de
coronacrisis hopelijk snel achter ons kunnen laten en weer volop
kunnen genieten van mooie zomers op Noord-Beveland.’
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Paul van der Zweep
- Voorzitter van ZLTO Noord-Beveland, een van de ruim 50 afdelingen van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw-organisatie. De ZLTO
werkt samen met LTO Noord en LLTB in onze landelijke organisatie LTO Nederland.

‘Het is een enerverende tijd. Als voorzitter van de afdeling ervaar ik het als is het een bijzondere, onprettige
periode met heel beperkt contact met leden, collega’s, geen fysieke teeltbijeenkomsten, met begrafenissen in
heel besloten kring.
Als afdelingsbestuur ben je ook een luisterend oor voor de leden,
want niet alleen door corona werd een behoorlijke bres geslagen
in de inkomsten, ook het weer speelde ons parten. Daar moet
je niet over klagen, want die onzekerheid hoort bij het boer zijn,
maar de grote droogte zorgde voor slecht opkomende gewassen
met gevolgen voor de opbrengst en inkomsten en dit voor het 3e
opeenvolgende jaar.
Lastig vind ik om de discussies over gebiedsvisie Veerse Meer,
omgevingsvisie gemeente en provincie te voeren via online
bijeenkomsten. Ook die zaken gaan ‘gewoon’ door, hier en daar met
wat vertraging.

Ook is duidelijk geworden dat de schijnbaar onkwetsbare
voedselvoorziening toch niet zo vanzelfsprekend is. En dat in het
licht van de voorspelling dat we binnen niet al te lange tijd naar 20
miljoen inwoners in Nederland gaan! Er is ook meer waardering bij
mensen ontstaan voor lokaal geproduceerd product. Verder hebben
we geleerd online te vergaderen en bijeenkomsten te organiseren,
alles met zijn voor- en nadelen.
De coronapandemie heeft grote effecten op de maatschappij in de
volle breedte; iedereen, elk bedrijf had en heeft er mee te maken en
we zijn er nog lang niet vanaf.
De ZLTO als belangenbehartiger van boer en tuinder is er zeker
ook in zo’n crisissituatie voor onze leden. Medio maart werd de
1e lockdown afgekondigd. Horeca, recreatiebedrijven, scholen,
sportclubs moesten dicht en thuiswerken werd de norm. Zoals
iedereen wel meegekregen heeft, stortte – als voorbeeld – hierdoor
de hele frietmarkt in elkaar. Met als gevolg dat veel boeren
koelcellen vol hadden met onverkoopbare aardappelen. Als ZLTOafdeling verzamelden we informatie, speelden we reacties van leden
door naar onze regionale en landelijke organisatie. Zij realiseerden zo
onder andere een ondersteuningspakket voor de aardappeltelers.

Kijkend naar de toekomst,
verwacht ik dat we langzamerhand
wel weer meer bewegingsvrijheid
krijgen naar mate het
vaccinatieprogramma voort
gaat. We gaan elkaar allemaal
weer ontmoeten op allerlei
bijeenkomsten, waarschijnlijk
anders dan vroeger, maar wel
onder het genot van een frietje!’

Verder stuurden wij informatie van o.a. gemeente, Kamer van
Koophandel over regels en ondersteuningsmaatregelen naar de
leden. Ook overlegden we als afdeling met de gemeente om te kijken
of bepaalde knelpunten konden worden opgelost. Een leuke actie
van de gemeente was de oproep aan de bewoners van dit mooie,
eindeloze eiland de lokale ondernemers te ondersteunen door vooral
bij hen te kopen. De afdeling heeft deze oproep versterkt door een
lijst met huisverkoopadressen te plaatsen in het Gele Krantje.
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Terugblik 2020

Nieuws uit de gemeenteraad
op afstand of thuis te beluisteren. Hiervan is veelvuldig gebruik
gemaakt. In het eerste/tweede kwartaal van 2021 zullen we naast de
audio-uitzending ook met video-uitzending gaan werken.

De coronacrisis heeft in het jaar 2020 een wissel getrokken op het
werk van de raad. Hoewel de raad wel fysiek bij elkaar kwam, was het
toch anders dan voorgaande jaren. De raadzaal moest coronaproof
worden ingericht met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Helaas
moesten we besluiten dat er geen publiek aanwezig mocht zijn tijdens
de raadsvergaderingen. Een lege publiekstribune in de raadzaal doet
vreemd aan in Noord-Beveland. Desondanks hebben we 23 fysieke
raadsvergaderingen gehouden in het jaar 2020. Daarnaast ook enkele
Themabijeenkomsten over de Programmabegroting 2021 en over de
Omgevingsvisie. De pers (PZC) was een enkele keer hierbij aanwezig,
maar door onze audio-uitzending zijn de raadsvergaderingen prima

Onze voorzitter van de raad, burgemeester drs. G.L. (Loes) Meeuwisse
heeft in alle raadsvergaderingen in 2020 als voorzitter opgetreden.
De griffier C.H. (Kees) Poortvliet was bij alle raadsvergaderingen
aanwezig. Op 15 oktober 2020 werd aan het raadslid mevrouw
Jacqueline Dijkinga (D66) tijdelijk ontslag verleend voor een periode
van 16 weken. De heer dr. C.C.M. Lelkens werd per die datum
benoemd als tijdelijk raadslid voor D66.

Waarover is er zoal gesproken in 2020? Enkele belangrijke onderwerpen:
- er werd besloten tot vaststelling van het onderwijsachterstandenbeleidsplan 2020-2022;
- de Nota Sport- en beweegbeleid 2020-2023 werd vastgesteld;
- er werd besloten tot vaststelling van het Integraal huisvestingsadvies gemeentehuis Noord-Beveland;
- er werd besloten om extra instandhoudingsbijdragen 2019 en 2020 voor Intervence beschikbaar te stellen;
- de Regionale Energie Strategie, de 1.0 versie werd vastgesteld;
- er werd een aanvullend budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de startersleningen;
- de Gebiedsvisie Veerse Meer Fase 1 werd vastgesteld;
- er werden Regionale afspraken huisvesting arbeidsmigranten De Bevelanden vastgesteld;
- er werd besloten tot het vaststelling van het bestemmingsplan “Camping De Paardekreek 2019”;
- er werd besloten tot vaststelling van bestemmingsplan Boomdijk 2;
- er werd een verklaring van geen bedenkingen voor Windturbinepark Oostzeedijk afgegeven;
- er werd een verklaring van geen bedenkingen voor de uitbreiding van Kingfish op Oost-Zeedijk 13 te Kats afgegeven;
- de visie Rondom Colijnsplaat werd vastgesteld;
- er werd besloten tot vaststelling van de Verordening jeugdhulp gemeente Noord-Beveland 2021.
Zoals gezegd: dit zijn enkele belangrijke onderwerpen, maar daarnaast zijn er uiteraard nog veel meer raadsbesluiten genomen.
Ook zijn er amendementen op raadsbesluiten ingediend alsmede moties.
Het jaar 2020 was door de coronacrisis een bijzonder jaar waarin weer ontzettend veel is gebeurd. Het is frappant om te zien
dat de stroom van raadsvoorstellen gewoon doorgaat, ook in coronatijd. Het duale stelsel heeft voldoende bevoegdheden voor
de raad overgelaten om telkens weer zinvolle en belangrijke thema’s op de agenda te krijgen. Diverse van deze thema’s zullen
ongetwijfeld ook in 2021 weer voorbij komen.
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Gewijzigde openingstijden
In verband met de Landelijke Verkiezingen is het gemeentehuis niet
bereikbaar en gesloten op woensdag 17 maart.
In verband met Pasen zijn er eveneens gewijzigde openingstijden. Op vrijdag 2 april
(Goede Vrijdag) is het gemeentehuis niet telefonisch bereikbaar en gesloten. Op
maandag 5 april (Tweede Paasdag) is het gemeentehuis eveneens niet telefonisch
bereikbaar en gesloten.

Raadsvergaderingen digitaal
met beeld en geluid

Bevolkingscijfers
Noord-Beveland

De komende tijd worden de raadsvergaderingen digitaal gehouden met geluid en beeld.
Via Notubiz kan er meegeluisterd en meegekeken worden.

Benieuwd naar de bevolkingscijfers van
de gemeente Noord-Beveland per kern?

Op de homepage www.noord-beveland.nl, tegeltje Bestuur en Organisatie –
Gemeenteraad vindt u de vergaderingen.

De cijfers betreffen een voorlopige
momentopname op 30 december 2020.

Kern

Gemeente werkt alleen op
afspraak
De gemeente werkt alleen op afspraak. Dit betekent dat als je langs wilt komen je
van te voren een afspraak kunt maken op een door jouw gekozen tijdstip. Hierdoor
word je direct geholpen door de juiste persoon.
Op de homepagina van www.noord-beveland.nl staat de button 'Afspraak maken'.
Via deze button kun je een afspraak maken voor burgerzaken. Hierbij wordt
aangegeven wat de benodigdheden zijn voor de afspraak.
Van de gemaakte afspraak krijgt je automatisch een
bevestiging per e-mail.
¬¬
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30 dec. 2020

Verschil 2019

Geersdijk

352

+6

Kamperland

2098

+ 51

Wissenkerke

1176

+ 41

Kortgene

1891

+ 59

Colijnsplaat

1594

+ 34

Kats

457

+6

TOTAAL

7568

+197

Begroting 2021
Ieder jaar stelt de gemeente een begroting op waarin de inkomsten en uitgaven over een bepaald kalenderjaar worden
opgenomen. In de begroting wordt bepaald hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel er nodig is om uitvoering te geven
aan het beleid.

De begroting van de gemeente is ingedeeld in 10 programma’s. Per programma wordt vastgesteld wat de gemeente wil bereiken, wat we
daarvoor gaan doen en wat het mag kosten.

Waar komt het geld vandaan in 2021?
Een groot deel van de gemeentelijke inkomsten komt van
het Rijk, door uitkeringen uit het Gemeentefonds (inclusief
inkomsten t.b.v. het sociaal domein) (45%). De gemeentelijke
belastingen (OZB, afvalstoffen, hondenbelasting,
toeristenbelasting, forensenbelasting en rioolrecht) maken
samen voor circa 24% deel uit van de inkomsten.

Onderstaande cirkeldiagrammen geven inzicht in de
verdeling van de financiële middelen per programma voor
2021 (conform de primaire begroting 2021).

Begroting 2021 inkomsten 29,6 miljoen
1

Bestuur en ondersteuning

0,5%

2.

Veiligheid

0,1%

3.

Verkeer, vervoer en waterstaat

2,4%

4.

Economie

13,1%

5.

Onderwijs

0,3%

6.

Sport, cultuur en recreatie

1,5%

7.	Sociale domein

6,0%

8.

Volksgezondheid en milieu

7,9%

9.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en

0,1%
0,5% 2,4%

0,3%
1,5%
6,0%

56,0%

7,9%

12,1%

stedelijke vernieuwing
10.

Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

13,1%

12,1%
56,0%

Begroting 2021 uitgaven 28,5 miljoen
1

Bestuur en ondersteuning

4,8%

2.

Veiligheid

3,6%

3.

Verkeer, vervoer en waterstaat

7,7%

4.

Economie

4,9%

5.

Onderwijs

1,9%

6.

Sport, cultuur en recreatie

6,0%

7.	Sociale domein

28,7%

8.

Volksgezondheid en milieu

11,1%

9.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en

14,9%

4,8%
16,4%

Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

4,9%
1,9%

14,9%

6,0%

11,1%

stedelijke vernieuwing
10.

3,6%
7,7%

28,7%

16,4%
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Beeldmateriaal boerderijen op
Noord-Beveland uit 1800-2000 gezocht

Welgelegen Colijnsplaat circa 1900

De afdeling Historie van de gemeente Noord-Beveland komt graag in contact met personen die ons kunnen helpen aan
foto’s van oude boerderijen, bewoners, landbouwmachines, bouwboekjes, etc. op Noord-Beveland tussen 1800-2000.

Door de huidige veranderingen in de landbouw en boerderijen die
verdwijnen of een andere bestemming krijgen, zijn wij op zoek naar
materiaal om dit vast te leggen in onze beeldbank. Beschrijvingen
van de afgebeelde onderwerpen, personen, eventuele jaartallen
zijn daarbij onmisbaar. Wij noteren dan ook uw naam, adres en
woonplaats als schenker.

1.

U scant zelf het materiaal, in goede kwaliteit 300 DPI,
en mailt het materiaal naar g.de.fouw@noord-beveland.nl.
2.
Ziet u geen kans om zelf te scannen?
Neem dan contact met ons op door te bellen naar
14 0133 of te mailen naar g.de.fouw@noord-beveland.nl. 		
Dan kijken we samen hoe we dit kunnen oplossen.

Aanleveren

Door de huidige coronaregels en het thuiswerken zijn wij beperkt om
u te ontvangen op het gemeentehuis.

U kunt het materiaal op de volgende manieren aanleveren:

Gemeentehuis wordt groener
De gemeente is druk bezig om het gemeentehuis
duurzamer te maken.

gaan isoleren gaat het verwarmingssysteem efficiënter werken en
kan er gas bespaard gaan worden.
Omdat de voorgevel voor een gedeelte bestaat uit een oude
geïsoleerde gevel wordt ook deze gevel voorzien van isolatie. Diverse
ramen en kozijnen op het dakterras zijn aan vervanging toe en deze
worden voorzien van HR++ isolatieglas.

In de zomer van 2019 werd de aanwezige verlichting in het
gemeentehuis vervangen door energiezuinige LED-verlichting en
sinds eind 2019 liggen er op de hellende en platte daken van het
gemeentehuis ruim 110 zonnepanelen. Ook heeft de gemeente een
tweede elektrische bedrijfsauto aangeschaft.

Het dakterras zal tevens worden voorzien van een groen dak.
Een groen dak is een dak waarop planten groeien en het voordeel
hiervan is het goed isoleert voor zowel warmte als geluid. Ook houdt
het groene dak regenwater vast en geeft het langzaam weer af
aan de omgeving en bij warm weer heeft vegetatie een koelende
werking op de omgeving. Bij stortbuien buffert het water, zodat
de regen vertraagd wordt afgevoerd en het risico op bijvoorbeeld
overstromende rioleringen afneemt.

Dit jaar gaan in het gemeentehuis de 3 stuks luchtbehandelingsinstallaties vervangen worden door één installatie met een
hoger energielabel (A). Daar deze installatie is voorzien van een
warmtewiel zal uit de af te voeren ventilatie lucht warmte worden
terug gewonnen. Tevens worden de luchttoevoerkanalen voor de
kantoren en raadszaal voorzien van CO2 gestuurde regelkleppen
zodat dit wordt afgestemd op het actueel gemeten CO2 niveau per
ruimte.
De warmwaterleidingen in de onverwarmde ruimten en boven
de systeemplafonds geven nu veel warmte af aan de omgeving
waardoor de cv-ketels extra gas verbruiken. Door deze leidingen te

Zo zorgen we ervoor dat de gemeente Noord-Beveland bijdraagt in
een forse stap vooruit qua verduurzaming.
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Tweede Kamerverkiezing 2021
Stembureau extra open op maandag 15 en dinsdag 16
maart 2021

het meest kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Hierdoor is deze
mogelijkheid voor deze leeftijdsgroep bepaald. Met de stempas zullen
de stukken voor het briefstemmen worden meegestuurd.

Op 15, 16 en 17 maart zal er gestemd kunnen worden voor de
Tweede Kamerverkiezingen 2021. Vanwege de huidige maatregelen
tegen het coronavirus is het deze verkiezing mogelijk om op drie
dagen te stemmen. Door het stemmen over meerdere dagen te
verdelen zal er per dag minder aanloop zijn op de stembureaus.

De briefstemmen kunnen worden ingeleverd op de volgende locaties:
•

Gezien het inwoneraantal van de gemeente zal er gedurende de
verkiezingen één stembureau extra geopend zijn op maandag 15 en
dinsdag 16 maart 2021. Dit zal op beide dagen het stembureau in
Dorpshuis Zaal onder de Toren te Wissenkerke zijn. Dit stembureau
zal van 7.30 tot 21.00 uur geopend zijn.

•
•

Briefstemmen voor 70-plussers

Vanaf 10 maart 2021 tijdens de openingstijden op het
gemeentehuis te Wissenkerke tot uiterlijk 17 maart 2021
om 21.00 uur;
Op 15 en 16 maart 2021 van 07.30 tot 21.00 uur op het extra
stembureau Dorpshuis Zaal onder de Toren te Wissenkerke;
Op 17 maart 2021 op alle geopende stembureaus van 07.30
tot 21.00 uur.

Uiteraard blijft het stemmen op een stembureau ook mogelijk, dan
dient er op de reguliere manier gestemd te worden.

Voor kiezers van 70 jaar of ouder (gezien vanaf de datum
kandidaatstelling 1 februari 2021) zal het mogelijk zijn per brief te
stemmen. Dit is door de minister besloten, omdat de 70-plussers

Stembureaus
Stembureau
		
Stembureau
		
Stembureau
		
Stembureau
		
Stembureau
		
Stembureau
		

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Dorpshuis Zaal onder de Toren, Voorstraat 20 te Wissenkerke.
Geopend op 15, 16 en 17 maart 2021 van 7.30 tot 21.00 uur.
Dorpshuis Casembroot, Alexiaplein 3 te Kamperland.
Geopend op 17 maart 2021 van 7.30 tot 21.00 uur.
Dorpshuis het Drenthehuis, Burg. P. Wissestraat 5 te Geersdijk.
Geopend op 17 maart 2021 van 7.30 tot 21.00 uur.
Dorpshuis de Vriendschap, Noordlangeweg 6 te Kats.
Geopend op 17 maart 2021 van 7.30 tot 21.00 uur.
Dorpshuis de Stadsweide, Stadspolderlaan 1 te Kortgene
Geopend op 17 maart 2021 van 7.30 tot 21.00 uur.
Dorpshuis de Brug, Havelaarstraat 101d te Colijnsplaat
Geopend op 17 maart 2021 van 7.30 tot 21.00 uur.
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Ontmantelen windturbines en bouw nieuwe
windturbines
Er is een tijd geleden een omgevingsvergunning verleend voor het
bouwen van 4 nieuwe windturbines in de Jacobapolder en Rippolder
in Kamperland. De nieuwe windturbines hebben een tiphoogte van
150 meter en een vermogen van 14,9 MW.

Daarom worden er incidenteel ook in de avond, in de nacht of
in het weekend werkzaamheden uitgevoerd. Uiteraard zullen de
vereiste voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen en zal het
werkterrein worden afgezet.

De werkzaamheden voor de ontmanteling van de bestaande vijf
windturbines zijn in februari aangevangen. Daarna wordt begonnen
met de bouw van de nieuwe windturbines. Omdat er gebruik
wordt gemaakt van vrij grote kranen, zijn de werkzaamheden
nogal windgevoelig. Dit betekent dat de werkzaamheden langer
kunnen gaan duren dan gepland, wanneer er veel wind is. Het
kan ook zijn dat de windcondities gedurende de nacht of in het
weekend gunstiger zijn dan tijdens de gebruikelijke werktijden.

Er is ten behoeve van het transport van en naar de locatie een
tijdelijke aansluiting op de Oostwestweg gerealiseerd. Wanneer
er een gedeelte van een weg of fietspad is afgezet, willen wij je
vragen de aanwijzingen op de borden op te volgen. Dit voor je eigen
veiligheid en die van anderen.

Resultaat controle gft +
etensresten in de juiste container
Eind 2020 informeerden we per brief de inwoners van het
buitengebied van Noord-Beveland over het belang van het
gescheiden aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval en
etensresten (gft genaamd), nu het gft-afval van zeer slechte kwaliteit
was. In de gft-container hoort namelijk alleen groente-, fruit-,
tuinafval en etensresten (gekookt en rauw). De gft-container is de
grijze container met de groene clip op de deksel.

Belangrijk
Het blijft heel belangrijk om gft-afval zonder vervuiling aan te
bieden. Dus zonder plastic verpakkingen, oud papier/karton en glas.
Het gft-afval wordt in het buitengebied op dezelfde dag als het
PMD+ afval opgehaald. De containers worden geleegd in twee
aparte delen van de vrachtwagen. Het lijkt misschien alsof het afval
bij elkaar gaat op één hoop, maar dat is niet zo!
Regelmatig blijft de Zeeuwse Reinigingsdienst met de gemeente
controleren of het gft-afval nog steeds die kwaliteit heeft om goed te
kunnen composteren, nu er nog steeds verbetering nodig is.

Positief resultaat
Er is merkbaar verschil in vergelijking met vóór het versturen
van onze brief! We waarderen de inzet van eenieder enorm! Het
gft-afval (met een goede kwaliteit) afkomstig uit de routes kan
goed gecomposteerd worden door de verwerker. Dit is niet alleen
milieuwinst, maar ook minder duur dan verbranden.
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Tasjes kinderburgemeester project plastic soup
De tasjes kosten 1 euro per stuk en de opbrengst komt ten goede
van het goede doel Plastic Soup Foundation. Het eerste tasje
overhandigde ze aan de heer Clement.

Heeft u de herbruikbare tasjes van onze kinderburgemeester al in
de winkel zien liggen? Kinderburgemeester Mares de Regt heeft zelf
herbruikbare tasjes ontworpen voor haar project; ze zet zich in voor
het verminderen van plastic afval in de natuur.

Opgehaalde kerstbomen versnipperd
terug in het bos
Maar liefst drie volle ladingen kerstbomen haalde de
buitendienst van Noord-Beveland op bij de inwoners. Wethouder
Schenkelaars: ’Ik ben blij dat er zoveel gebruik is gemaakt van de
kerstbomeninzameling, dat ze nu al versnipperd zijn en in het Tiny
Forest zijn beland is een prachtig voorbeeld van circulair werken!’

In januari konden inwoners van Noord-Beveland hun
kerstbomen aanbieden aan de gemeente, omdat een traditionele
kerstboomverbranding niet mogelijk was. De bomen liggen weer
versnipperd als ondergrond in het Tiny Forest in Kortgene.
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Onderzoek naar oplossing voor de
Deltaweg (N256) gaat van start
De Deltaweg is een van de drukste wegen in Zeeland en er gebeuren regelmatig ongelukken. De Provincie Zeeland
gaat samen met de omgeving, belanghebbenden en betrokken gemeenten aan de slag om een structurele oplossing te
bedenken voor de verkeersproblematiek op de Deltaweg (N256).

Hoog op de prioriteitenlijst

Kortetermijnmaatregelen

De Deltaweg (N256) is één van de belangrijkste verkeersaders
van Zeeland voor het personen- en goederenvervoer. In het
zomerseizoen is het er extra druk door het toeristenverkeer. Er
ontstaan vaak files en er gebeuren regelmatig ongelukken. De
Provincie vindt een veilige en vlotte doorstroming op de Zeeuwse
wegen belangrijk. Daarom gaan we samen met de omgeving,
belanghebbenden en betrokken gemeenten aan de slag met het
bedenken van een oplossing op het tracé N256 tussen Goes en de
afslag Noord-Beveland.

Ondertussen hebben we verschillende kortetermijnmaatregelen
genomen om de verkeersveiligheid en doorstroming op de
Deltaweg te verbeteren. We hebben bijvoorbeeld de bermen
verhard, er is een bypass gemaakt voor fietsverkeer en we hebben
mottoborden en een snelheidsdisplay geplaatst om weggebruikers
te wijzen op hun gedrag. De komende periode creëren we een
veiligere landbouwroute bij de Zandkreekdam en we passen de
verkeerslichten aan zodat deze in de toekomst zorgen voor een
betere doorstroming van het verkeer. Totdat er een structurele
oplossing is gevonden, blijven we waar nodig maatregelen nemen.

Aan de slag
Planning

In het voorjaar van 2019 zijn al een aantal oplossingsrichtingen
uitgewerkt die we gebruiken als vertrekpunt. De komende periode
organiseren we verschillende (digitale) gesprekken en bijeenkomsten.
Tijdens deze sessies nemen we allerlei thema’s onder de loep zoals
veiligheid, doorstroming, natuur, klimaat en slimme mobiliteit.
Uiteindelijk wordt alle input verzameld en uitgewerkt in een plan dat
we voorleggen aan Provinciale Staten.

In het voorjaar en in de zomer van 2021 willen we zo veel mogelijk
input verzamelen. In het najaar van 2021 werken we de input uit in
verschillende oplossingsrichtingen. We verwachten in het voorjaar
van 2022 een oplossingsrichting voor te leggen aan Provinciale
Staten.
Wilt u meer informatie over de Deltaweg? Kijk dan op
www.zeeland.nl/verkeer-en-openbaar-vervoer/deltaweg

Gedeputeerde Harry van der Maas: “Ik vind het belangrijk dat
elke Zeeuw ’s avonds veilig en vlot thuiskomt. Het wordt tijd dat
we de Deltaweg aan gaan pakken. Goed dat we nu samen met
de omgeving aan de slag gaan om een structurele oplossing te
bedenken. Elk ongeluk is er immers één te veel.”
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Minder sociale contacten door coronavirus
Bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk & Mantelzorg van de gemeente
Noord-Beveland kunt u terecht als u behoefte heeft aan iemand
waarmee u af en toe telefonisch af en toe een praatje kan maken.
Iets voor u? Neem dan contact op met mevrouw Butter van de
gemeente Noord-Beveland 14 0113 of mailen naar info@noordbeveland.nl. Ook voor andere vragen kunt u contact opnemen met
het Steunpunt.

Helaas is de coronapandemie nog niet over. Daardoor kunnen wij
nog geen mededelingen doen over het opstarten van diversen
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 niet maar onze vrijwilligers zijn
altijd bereid om of telefonisch of per mail te helpen. Uitzondering
zijn de Vrijwilligers van Tafeltie Dekje die met allerlei voorschriften,
dagelijks op pad gaan om een warme maaltijd thuis te bezorgen.

Liever anoniem contact? De luisterlijn is er voor iedereen!
Laten we vooruit blijven kijken en hopen dat we in de loop van het
voorjaar toch weer wat op kunnen gaan starten. Hopelijk een mooi
voorjaar zodat we weer meer naar buiten kunnen. Wij begrijpen
dat u zich door het virus en de beperkingen die daarbij horen, best
eenzaam zou kunnen voelen.

De luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk
gesprek of zomaar een praatje, telefoon 0900-0767.

POH Jeugd en Gezin
Per 1 januari 2021 is bij de huisartsenpraktijk in Colijnsplaat een
nieuwe praktijkondersteuner huisartsen (POH) Jeugd en Gezin
begonnen. Iedere vrijdag is Laura van Schie als POH Jeugd en Gezin
werkzaam in de huisartsenpraktijk. Een nieuwe functie en een nieuw
gezicht binnen de huisartsenpraktijk in Colijnsplaat.
Op donderdagochtend is POH Jeugd en Gezin Hetty Kolmus
aanwezig in de huisartsenpraktijk in Kamperland/Wissenkerke.

Waarvoor kan ik bij de POH Jeugd en Gezin terecht?

Mensen die aangesloten zijn bij de huisartsenpraktijk in Kortgene
mogen ook gebruik maken van het spreekuur van de POH Jeugd en
Gezin.

Samenwerking

• Gedrags- en/of opvoedproblemen, mogelijk met vermoeden
van kindeigen problematiek.
• Kinderen en jongeren die een diagnose hebben
(ADHD bijvoorbeeld) en bij de huisarts komen voor begeleiding
of medicatie.
• Algemene vragen op het gebied van jeugd en opvoeden.

De functie POH Jeugd en Gezin is voortgekomen uit een
samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) Noord-Beveland. De POH Jeugd en Gezin is
werkzaam vanuit het CJG Noord-Beveland en werkt nauw samen
met de huisarts.

Laura en Hetty hebben de mogelijkheid om dicht bij huis en binnen
de eigen huisartsenpraktijk zelf kortdurende begeleiding en opvoedof opgroeiondersteuning te bieden. Daarnaast kunnen zij met hun
kennis heel gericht de meest passende vorm van zorg adviseren.
Lichte hulp als dat mogelijk is en intensievere hulp waar nodig.

Contact
Wilt u een afspraak met een van de praktijkondersteuners?
Neem dan contact op met de doktersassistente.
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Dorpshuis De Stadsweide

Nieuwe dorpshuisbeheerder
De Stadsweide Kortgene
Per 1 februari stopten Karin de Vos en Kees Kloosterman als
dorpshuisbeheerders in Kortgene. Na bijna twee jaar uitbater te
zijn geweest in Kortgene gaan zij de bakens verzetten. Vanwege
de huidige onzekere tijden gaat Kees zijn focus leggen op zijn
klussenbedrijf en gaat Karin zich inzetten op de dorpshuizen in
Wissenkerke en Colijnsplaat die zij ook beheren.

De Stichting Gebouwenbeheer Noord-Beveland is blij een nieuwe
enthousiaste beheerder gevonden te hebben voor het dorpshuis De
Stadsweide in Kortgene. Met Serge Bosschaart, die tussen 2000 en
2017 horecaondernemer is geweest, krijgt De Stadsweide straks een
ervaren gastheer, die ook culinair onderlegd is.
De nieuwe dorpshuisbeheerder vindt het belangrijk iets
maatschappelijks te kunnen doen en het geeft hem veel voldoening
iets te kunnen betekenen voor zijn medemens, zowel jong als oud.
Als deze vreemde en moeilijke tijden voorbij zijn, hoopt hij van De
Stadsweide een bruisend dorpshuis te maken en alle inwoners van
dit mooie eiland te mogen verwelkomen.

DigiHulplijn
Videobellen met familie, online bankieren of
boodschappen bestellen? Het is fijn om digitaal mee te
kunnen doen, maar het kan ook lastig zijn. Zeker als je
op jezelf bent aangewezen en niet goed weet waar je
moet beginnen.
De DigiHulplijn is er om jou te helpen met al jouw vragen
over je computer, laptop, smartphone en/of tablet. Het gratis
telefoonnummer is elke werkdag bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur.
Bel: 0800-1508.
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Aansluiting windgebied IJmuiden Ver Alpha
komt door het Veerse Meer
Nederland stapt steeds meer over op schone energie uit wind, zon en aardwarmte. Daarom legt TenneT - beheerder
van het landelijke elektriciteitsnet - in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbindingen aan tussen windparken op de Noordzee en het landelijke
hoogspanningsnet. Deze projecten noemen we 'Netten op zee'.

Vervolg van het proces

TenneT is inmiddels gestart met de voorbereiding van het project
Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Dat Net op zee is een van de twee
netverbindingen vanaf windpark IJmuiden Ver tot aan een nog
te bouwen converterstation op land. Er zijn verschillende routes
en aansluitmogelijkheden onderzocht. Eind november 2020 is
gekozen voor een route via het Veerse Meer naar Borssele (het
voorkeursalternatief).

De komende maanden wordt het voorkeursalternatief, samen met de
verschillende belanghebbenden in de omgeving, verder onderzocht
en in meer detail uitgewerkt. Daarvoor vinden bijvoorbeeld ook
grondonderzoeken plaats in en rondom het Veerse Meer. Als de
onderzoeksfase klaar is, worden ontwerpbesluiten opgesteld. Dat zijn
concepten van het zogenoemde inpassingsplan en de vergunningen
en ontheffingen. Alle ontwerpbesluiten worden naar verwachting
eind 2021 door het ministerie van EZK ter inzage gelegd, samen
met het milieueffectrapport. Iedereen kan naar aanleiding van de
ontwerpbesluiten een zienswijze indienen. Dat is een formele reactie.
Alleen als u een zienswijze op een ontwerpbesluit geeft, kunt u
later - na vaststelling van dat besluit - ertegen in beroep gaan.
Tijdens dit traject blijven we in gesprek met bewoners en andere
belanghebbende partijen in de omgeving van het project. De aanleg
van de ondergrondse verbinding start in 2024. In 2028 moet de
verbinding in gebruik zijn.

Gevolgen voor Noord-Beveland
Als de kabel eenmaal is aangelegd, is er niets meer van te zien of
van te merken. De aanleg zelf is natuurlijk wel zichtbaar. Zo moet de
kabel onder de Veerse Gatdam worden aangelegd. Dat betekent dat
zowel op het strand (ter hoogte van Strandpaviljoen View) als aan de
kant van de dam nabij Natuurgebied de Schotsman een werkterrein
zal worden aangelegd waar de boorinstallaties komen te staan.
Daarnaast komen er drijvende platformen (pontons) in het Veerse
Meer, die de kabel daar onder de bodem gaan installeren. TenneT is
in overleg met alle belanghebbenden om afspraken te maken over
de werkzaamheden en eventuele (tijdelijke) gevolgen voor natuur,
recreatie en visserij. Zo proberen we er samen voor te zorgen dat
de impact op de omgeving zo klein mogelijk blijft, bijvoorbeeld door
rekening te houden met het recreatieseizoen, een plan te maken hoe
natuur kan worden hersteld of gecompenseerd en goede afspraken
te maken over schadevergoeding.

16

Vragen en suggesties?
Meer informatie vindt u terug op onze website: www.netopzee.eu/ijmuidenveralpha
Hier vindt u ook de Project Atlas waarin u ziet wat de route wordt van de kabels,
u kunt inzoomen op verschillende locaties, u leest wat de effecten zijn van
de route op de omgeving en u kunt een vraag stellen of suggesties geven.
Op de website van RVO vindt u alle officiële stukken en
achtergrondinformatie van het project:
www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha
Heeft u verder nog vragen, neem dan gerust contact
op met een van onze omgevingsmanagers:
Johanna Breuning (johanna.breuning@tennet.eu)) en
Andrea van Oorschot (andrea.van.oorschot@tennet.eu).
andrea.van.oorschot@tennet.eu).

Heb je ook een idee voor een
waardevol burgerproject?
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.

Heb je plannen om met buurtbewoners de buurt op te knappen,
ideeën voor de speeltuin, of zou je een bijdrage willen voor
maatschappelijke activiteiten? Maak dan gebruik van het
Samenlevingsfonds.

Op de website van de gemeente vind je meer informatie. Typ
bij de zoekfunctie ‘Samenlevingsfonds’ in. Hierna verschijnen
de voorwaarden voor het indienen van een burgerproject en
het aanvraagformulier wat je hiervoor kunt gebruiken. Ook is
het mogelijk om een folder op te vragen bij de gemeente via
telefoonnummer 14 0113.

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.

Pilot nascheiding plastic, metaal en drankenkartons
Grijze bak is PMD+ bak

Op 1 januari 2020 is gestart met een pilot voor afvalinzameling.
We gaan plastic, metaal en drankenkartons (PMD) nascheiden uit
het restafval.

De grijze bak is veranderd in de PMD+ bak. PMD staat voor plastic,
metaal en drankenkartons. De + staat voor restafval. Restafval is het
kleine beetje afval dat nog overblijft, nadat je het andere afval (gft,
papier en karton, textiel en glas) goed hebt gescheiden.

Samen met de Zeeuwse gemeenten Terneuzen, Reimerswaal en
Borsele gaan we de samenwerking aan met afvalverwerkingsbedrijf
Afval Verwerking Rijnmond (AVR) in Rotterdam. De pilot loopt nog
twee jaar. Volgend jaar bekijken we de resultaten. We beslissen dan
hoe we verder gaan met onze afvalinzameling.

Nascheiding
Na inzameling gaat het PMD+ afval naar AVR. De nieuwe
scheidingsinstallatie van AVR beschikt over de allernieuwste
technieken om plastic, metaal en drankenkartons van restafval te
scheiden. We scheiden dan meer PMD dan we eerst deden. Er wordt
zelfs op meerdere soorten plastic en kwaliteit gesorteerd. Dus dat
maakt ook hergebruik nog beter mogelijk.

Wat betekent dit?
Extra gemak! Want je gooit je plastic en drankenkartons weer in
de grijze bak. Je hoeft je plastic dus niet meer apart in een zak op
straat aan te bieden of het naar een verzamelcontainer in de buurt
te brengen.

Meer informatie
Veel informatie vind je ook op de website wijdoenderest.nu. Heb je
dan nog vragen? Neem dan contact met ons op via tel. 14 0113.
Alvast bedankt voor uw medewerking! #Wijdoenderest
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Noord-Beveland Schoon

IN DE AFVALBAK

In het najaar van 2020 heeft De AfvalSpiegel in opdracht van de gemeente Noord-Beveland
onderzoek gedaan naar het zwerfafval in Noord-Beveland. Noord-Beveland blijkt nog steeds
erg schoon te zijn. Bedrijventerreinen, buitengebied, woon- en winkelgebieden zijn op diverse
onderdelen onderzocht. We zijn trots op het resultaat en blijven ons inzetten voor een schoon
Noord-Beveland! In de zomer van 2021 voert De AfvalSpiegel in opdracht van de gemeente
Noord-Beveland een uitgebreider onderzoek uit. Aan dit onderzoek zal een rapportcijfer
gekoppeld worden. We hopen net als in het jaar 2019 een cijfer 9 of hoger te scoren.
Draagt u uw steentje bij?
#mondkapjegeenzwerfkapje
Gooi een gebruikt mondkapje altijd in de afvalbak (PMD+ container), ter voorkoming van
zwerfafval! U kunt er ook voor kiezen een herbruikbaar mondkapje te gebruiken.
Volg daarbij wel de gebruiksvoorschriften op.

#mondkapjegeenzwerfkapje

Gratis afvalgrijper te leen in Zeeland
Rondslingerende mondkapjes zijn veel mensen een doorn in het oog. Overal in het straatbeeld duiken ze op.
De vijf Zeeuwse centra voor natuur- en milieueducatie (NME Zeeland) binden de strijd aan tegen het zwerfvuil.
Ze stellen grijpers beschikbaar.

Gratis afvalgrijper te leen

NME Zeeland is samen met de 13 gemeenten al enkele jaren
betrokken bij de campagne Schoon Zeeland. Die campagne is
bedoeld om inwoners en toeristen bewust te maken van de waarde
van een schone provincie, zonder zwerfafval. Dat doen de NMEcentra met opruimacties, zoals deelname aan Schone Schelde, met
gastlessen en workshops voor basisscholen en kinderopvang in
Zeeland en met het beschikbaar stellen van opruimmaterialen. In de
zomer zijn op de Zeeuwse stranden teams van Schone jongens en
meiden actief die badgasten erop wijzen hun afval mee naar huis te
nemen of in de afvalbakken te gooien.

Bij het NME-centrum in jouw regio kun je gratis een afvalgrijper
lenen om in de eigen omgeving, op een zelf gekozen moment aan
de slag te gaan. Met deze grijper hoef je het zwerfvuil niet met de
handen op te pakken, maar kun je het zo in een vuilniszak laten
vallen en thuis in de grijze container gooien. De NME-centra hebben
een beperkte voorraad afvalgrijpers op hun locaties. Per persoon
is maximaal 1 grijper beschikbaar. Voor de actie geldt: zolang de
voorraad strekt.

Aanvragen
NME Zeeland merkt dat in de coronatijd veel mensen het leuk en
nuttig vinden om - al wandelend - zwerfafval te rapen. En nu zoveel
wegwerpmondkapjes achteloos of per ongeluk op straat belanden
is dat helaas hard nodig ook. De NME-centra
helpen de inwoners hier graag bij. Ze haken
daarmee aan bij de landelijke campagne
#mondkapjegeenzwerfkapje van Nederland
Schoon en de Plastic Soup Foundation.

Wil je ook zwerfkapjes en ander zwerfvuil opruimen in jouw buurt?
Vraag dan een afvalgrijper aan. Dit kan bij het NME-centrum in jouw
regio: MEC De Bevelanden, Goes: info@mecdebevelanden.nl.

Veiligheid
We willen er op wijzen dat de NME-centra niet verantwoordelijk zijn
voor de veiligheid van de afvalinzamelaars. Loop in elk geval niet op
of vlak langs de openbare weg.
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De RRE helpt woningeigenaren bij de
volgende stap in verduurzamen
De RRE (Regeling Reductie Energiegebruik) is een subsidie die woningeigenaren helpt om de volgende stap te
zetten in de verduurzaming van hun eigen woning, met als gezamenlijk doel 10.000 Ton CO2 reductie in Zeeland
vóór 31 december 2021.

Zeeuws Energieakkoord

De regeling biedt elke woningeigenaar een passend traject: van
specialistisch advies voor monumenten of appartementen tot een
bespaarbox, warmtescan of CV optimalisatie. Er zijn bijna 40.000
vouchers beschikbaar van circa 90 euro per stuk, die kunnen worden
ingezet op één van de acht trajecten. De regeling loopt tot 31
december 2021 of zolang de voorraad strekt.

De RRE is een van de landelijke maatregelen in het kader van
het mondiale en landelijke Klimaatakkoord: in 2015 tekenden
195 landen het klimaatakkoord van Parijs, om de uitstoot van
broeikasgassen terug te dringen. In 2019 tekenden Nederlandse
overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het
Nederlandse klimaatakkoord om in 2030 49% minder CO2 uit te
stoten dan in 1990. Dit wordt uitgevoerd in 30 regio’s, waaronder
Zeeland. Eind 2017 hebben Zeeuwse maatschappelijke instellingen,
overheden, bedrijven en burgers samen het Zeeuws Energieakkoord
opgesteld.

De RRE is een landelijke subsidieregeling vanuit het Rijk, gericht op
reductie van CO2 uitstoot bij particuliere woningen. Elke regio mag
dit naar eigen inzicht vormgeven. Zeeland biedt woningeigenaren
de keuze uit acht trajecten, waarmee deze verder tegemoet
wordt gekomen dan alleen het verstrekken van een subsidie. De
Zeeuwse gemeenten werken samen met partners uit het Zeeuws
Energieakkoord, die bekend zijn met de situatie en de vraag in
Zeeland. Een campagne brengt vanaf vandaag de mogelijkheden bij
woningeigenaren onder de aandacht.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing
Daarnaast is er de Investeringssubsidie duurzame energie en
energiebesparing (ISDE). Met de ISDE kunnen woningeigenaren
subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp,
isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Zakelijk
gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler,
een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor
kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

RRE voucher aanvragen
Vouchers kunnen eenvoudig worden aangevraagd via
www.duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre (maximaal één voucher
per adres). Hier vindt u ook meer informatie over de inhoud van de
verschillende trajecten en worden woningeigenaren geholpen om
te kiezen voor het traject dat het best bij hen past. Na aanvraag
wordt er automatisch contact opgenomen voor uitvoering van het
traject. Er zijn in totaal 39.400 vouchers beschikbaar, verdeeld
over de trajecten. Als op een traject het maximum is bereikt en het
traject wordt gesloten, dan kunt u dit ook niet meer aanvragen via
het Duurzaam Bouwloket. De subsidieperiode loopt tot en met 31
december 2021.

Meer informatie
Meer informatie over de RRE regeling of de ISDE subsidie kunt u
vinden op www.rvo.nl.

Voorlichtingscentrum Duurzaam Bouwen
Ook kunt u meer informatie krijgen over duurzaam bouwen en de
regelingen in ons Voorlichtingscentrum Duurzaam Bouwen. Indien
de coronamaatregelen versoepelen gaat het centrum weer open,
houd hiervoor de gemeentelijke publicaties in de gaten.
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Word weer
verliefd op
je buurt
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