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Voorbereiden op ouder worden
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Bewustwording van veranderingen die bij het ouder worden horen is belangrijk. Dat geldt
ook voor het actief voorbereiden op het ouder worden. Dit geldt voor alle levensgebieden,
zoals bijvoorbeeld uw woonsituatie.
>> Lees verder op pagina 4

Veranderingen officiële bekendmakingen sinds 1 juli 2021
Op 1 juli 2021 trad de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking. Doel van deze wet
is om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die invloed hebben op hun
leefomgeving. Sinds 1 juli 2021 maakt de gemeente alle bekendmakingen, mededelingen en
kennisgevingen digitaal bekend op de website Officiële bekendmakingen. Dat is zo bepaald in
de nieuwe wet.
>> Lees verder op pagina 8

Actie gratis zandzakken een succes
Gemeente Noord-Beveland ontving over de 50 aanmeldingen voor de zandzakken.
Inwoners van de gemeente konden zich aanmelden voor het ontvangen van 20 gratis
zandzakken.
>> Lees verder op pagina 10

Noa Bergman is de nieuwe
kinderburgemeester
van Noord-Beveland
Dit maakte burgemeester Meeuwisse bekend, nadat de kandidaten zichzelf hadden
voorgesteld en hun project hadden gepresenteerd tijdens de verkiezing. In totaal waren er
vier kandidaten. Noa woont in Wissenkerke en is 11 jaar en zit op basisschool De Vliete.
Hij wil graag een steentje bijdrage aan naan het milieu en zijn idee is om bussen te
ontlasten door elektrische fietsen aan te bieden. Zo wordt er minder Co2 uitgestoten en
blijven mensen gezonder. Hij is van plan de mogelijkheden te onderzoeken.
Op 21 oktober is hij tijdens de raadsvergadering officieel geïnstalleerd.
We wensen hem veel succes!

Het Sociaal loket van de
gemeente Noord-Beveland
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 via 0113 377377 of info@noord-beveland.
nl. Een afspraak en/of een huisbezoek behoort ook weer tot de
mogelijkheden!

Het Sociaal loket van de gemeente 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:
• Het Steunpunt Vrijwilligerswerk & Mantelzorg
• De ouderenadviseur
• Aanvragen Tafeltje Dekje/Wmo
• Declaratiefonds van de gemeente Noord-Beveland

Welkomstpakketjes voor nieuwe inwoners
Vanwege de destijds geldende maatregelen rondom het coronavirus
kon het boerenontbijt eerder dit jaar helaas wederom niet doorgaan.
Het gemeentebestuur wil hen door middel van het
pakketje welkom heten en de nieuwe inwoners
veel woonplezier toewensen!

In september werden er welkomstpakketjes thuis bezorgd bij nieuwe
inwoners die zich hebben ingeschreven na 1 augustus 2020 en
voor 1 augustus 2021. De gemeente Noord-Beveland, ZLTO en de
Vrouwen van Nu organiseren traditiegetrouw een boerenontbijt om
de nieuwe inwoners welkom te heten. Tijdens dit ontbijt maken de
inwoners kennis met elkaar, het gemeentebestuur en verschillende
lokale ondernemers.
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Jeu-de-boules banen door middel
van Samenlevingsfonds
Een groep bewoners van Amaliahof heeft subsidie via het Samenlevingsfonds van de gemeente Noord-Beveland
gekregen voor het realiseren van twee jeu-de-boules banen op het grasveld bij Amaliahof (grenst aan de Beatrixstraat).
De subsidie is toegekend en de banen zijn gerealiseerd.

Samenlevingsfonds

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 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.

Heb je ook ideeën voor een waardevol burgerproject? 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.

Gemeente werkt alleen op afspraak
De gemeente werkt alleen op afspraak. Dit betekent dat je van tevoren een afspraak dient te maken
op een door jou 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 krijg je automatisch een bevestiging per e-mail.
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Voorbereiden op ouder worden
vele malen duurder is dan verhuizen. Als je er toch voor kiest
onder alle omstandigheden zolang mogelijk in je eigen woning te
blijven wonen, dan moet je zelf de woning in de loop van de jaren
levensloop bestendig maken. Zo kun je met eventuele beperkingen
in je huis blijven wonen. Lukt dat niet, dan is het verstandig om je te
oriënteren op de mogelijkheden van een verhuizing.

Bewustwording van veranderingen die bij het ouder worden horen is
belangrijk. Dat geldt ook voor het actief voorbereiden op het ouder
worden. Dit geldt voor alle levensgebieden, zoals bijvoorbeeld de
woonsituatie. De tijd van bejaardenhuizen ligt al ver achter ons,
men wil/moet langer thuis blijven wonen. Echter, dit kan soms wel
een andere woning zijn dan je huidige woning. De gemeente is er
verantwoordelijk voor dat je zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven
wonen, dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Maar de gemeente mag wel zelf regels en voorwaarden stellen voor
de ondersteuning die zij kan bieden.

Verhuizen
Veel mensen vinden het geen probleem om te verhuizen, oude
huizen zijn vaak niet of nauwelijks aan te passen en dan kan het
best prettig zijn om een nieuwe start te maken in een woning
die beter bij je past. Dit kan in je eigen woonomgeving zijn maar
misschien ook elders. Natuurlijk is dit voor iedereen anders, de één
wil in een omgeving wonen met veel winkelaanbod terwijl een ander
liever aansluit bij wekelijkse activiteiten in een dorp voor de sociale
contacten. Als je je tijdig oriënteert op een woning die geschikt voor
je is als de beperkingen toenemen, kun je ook zelf bepalen welke
woning en welke omgeving het beste bij je past.

Voorwaarden ondersteuning gemeente
Twee belangrijke voorwaarden zijn: de goedkoopste adequate
oplossing en het primaat van verhuizen. De gemeente kiest altijd
voor de goedkoopste adequate oplossing. Dat is een goede oplossing
waarmee je in voldoende mate wordt geholpen. Helaas is dat niet
altijd de gewenste oplossing. Met het primaat van verhuizen wordt
bedoeld dat de gemeente eerst kijkt of een verhuizing naar een
geschikte woning mogelijk is, voordat de woning wordt aangepast.
Natuurlijk begrijpen we dat als men al 40 jaar op dezelfde plek
woont, het niet gemakkelijk is om te verhuizen. Toch wordt dit
in sommigen gevallen voorgesteld omdat de woningaanpassing

Dus daarom (jonge) ouderen, denk tijdig na over je toekomst!
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Binnenlopen bij TEJO is weer mogelijk!
Ben je tussen 10 en 20 jaar en zie je het even niet meer
zitten? Is er iets wat je verdrietig maakt? Kom je er zelf
niet uit? Neem contact op met TEJO.

Gratis

Bel of mail naar het TEJO-huis en maak een afspraak of kom
gewoon langs tijdens de openingsuren (check even de openingsuren
van het TEJO-huis op de website www.tejo-nederland.nl). Je bent
welkom alleen, maar je mag ook iemand meebrengen: (één van)
je ouders, je broer of zus, een vriend(in), je oma/opa of iemand
van je school. Wil je liever chatten of (video)bellen? Maak dan
eerst een afspraak om toegang te krijgen tot een beschermde
gespreksomgeving. Een professionele hulpverlener zit dan tijdens de
openingsuren voor je klaar.

Kortdurend (+/- 10 sessies)

Je hoeft geen geld mee te brengen.

Vanaf het eerste gesprek krijg je een vaste professionele
hulpverlener waar je wekelijks of tweewekelijks mee mag afspreken.
Samen met jou wordt er bekeken hoe TEJO je het beste kan helpen.
Tijdens de gesprekken mag je vertellen waar je mee zit.

Contact met TEJO
Adres: Frans den Hollanderlaan 21, 4461HL Goes
Bellen: 0113-853308 of 06-53937099
Mailen: info.goes@tejo-nederland.nl

Anoniem
De medewerkers van TEJO noteren van jou alleen je voornaam, je
geboortedatum en een telefoonnummer (van jezelf of van je ouders
of van iemand die je vertrouwt). Je kan bij TEJO terecht zonder de
toestemming van je ouders of wie dan ook.

Nieuwe dorpshuisbeheerder
De Stadsweide Kortgene
Per 1 oktober kreeg dorpshuis De Stadsweide in Kortgene
nieuwe maar heel bekende beheerders, Familie de Vos.

De Stadsweide gaan exploiteren. Dit heeft hij achterliggende
maanden met veel enthousiasme gedaan. Vanwege het starten van
een nieuwe horecaonderneming van zijn partner ontbreekt de tijd en
is besloten het beheer van De Stadsweide per 1 oktober beëindigen.
Per 1 oktober zijn Karin en Esther de Vos weer actief als
dorpshuisbeheerders in Kortgene.

De Stichting Gebouwenbeheer Noord-Beveland is blij dat familie
De Vos opnieuw De Stadsweide wil gaan beheren. In februari dit jaar
was de familie gestopt vanwege onzekerheid rondom het coronavirus
en de focus op andere activiteiten. Vervolgens is Serge Bosschaart,
die tussen 2000 en 2017 horecaondernemer is geweest,
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Activiteiten dorpshuizen
Noord-Beveland
Dorpshuis de Vriendschap in Kats

Zaal Onder de Toren in Wissenkerke

Maandag
Bikkels (div. workouts op moderne muziek)
Dinsdag
Badminton jeugd			
Badminton recreanten			
Biljarten				
Donderdag
Badminton recreanten			
Biljarten				
Vrijdag
Badminton competitieavond		

19.00 – 20.00 uur
20.00 – 23.00 uur
19.00 – 22.00 uur

Dinsdag
Zangkoor Harpe Davids			
Woensdag		
Biljarten				
Donderdag		
Klaverjassen				

20.00 – 23.00 uur
20.00 – 23.00 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder
van de dorpshuizen via wkcdorpshuizen@gmail.com.

19.30 – 24.00 uur

Dorpshuis Casembroot in Kamperland

19.30 – 20.30 uur

Dinsdag
Sumba dansen				
Woensdag (in de oneven weken)		
Ouderensoos				
Vrijdag			
Biljarten				

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder
van het dorpshuis via vriendschapkats@zeelandnet.nl of
0113-600412.

19.30 – 21.30 uur
13.30 – 16.30 uur
13.30 – 15.30 uur

18.45 – 19.45 uur
13.30 – 17.00 uur
20.00 – 24.00 uur

Dorpshuis de Stadweide in Kortgene
Maandag
Bridge				
Badminton				
EMM muziek				
Dinsdag		
Biljarten				
Fotoclub (2e dinsdag van de maand)
Woensdag
Even d’r Uut				
Donderdag
Monkey moves				
Bridge				

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder
van het dorpshuis via info@debel.nl of 06-53314182.

13.30 – 17.00 uur
20.30 – 22.30 uur
19.30 - 22.30 uur

Dorpshuis Drenthehuis in Geersdijk
Maandag		
Line Dance				
Herengym				
Dinsdag		
Damesgym				
Schilders club 			
Creatief café				
Woensdag
Line Dance				

18.30 – 22.30 uur
19.30 – 22.30 uur
13.30 – 17.00 uur
15.00 – 16.30 uur
19.30 – 23.00 uur

Dorpshuis de Brug in Colijnsplaat
Maandag		
Dames Combi Fit			
Biljarten				
Dinsdag		
Ouderensoos				
Kleutergym				
Kindergym				
Fightclub Zeeland Juniors 		
Boksfit				
Yoga					
Woensdag
55+ gym				
Volleybal (heren)			
Donderdag		
Cool Moves Volleybal			
Boksen				
Vrijdag
Jeugdgym
			
Brassband Wilhelmina			

19.00 – 21.00 uur
20.00 – 21.00 uur
10.00 – 11.00 uur
13.00 – 16.00 uur
13.00 – 16.00 uur
14.00 – 16.00 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder
van het dorpshuis via info@hetdrenthehuis.nl of 0113-301253.
20.00 - 21.00 uur
13.30 – 15.00 uur
13.30
15.15
15.00
18.00
19.00
19.30

–
–
–
–
–
–

17.00
15.00
16.00
19.00
20.00
20.30

Indien er beperkende coronamaatregelen gelden houden we daar
rekening mee.

uur
uur
uur
uur
uur
uur

09.30 – 10.30 uur
20.00 – 21.30 uur
18.30 - 19.30 uur
20.00 – 21.30 uur
15.30 – 16.30 uur
19.45 – 22.00 uur
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Rondom Kamperland
De dorpsraad Kamperland (Dorak), de Ondernemersvereniging Kamperland (OVK) en de gemeente zijn bezig met
het plan ‘Rondom Kamperland’. Aanleiding voor het project was het feit dat door de bouw van het Winkelcentrum
Kamperland, diverse ondernemers vanuit de Veerweg naar het winkelcentrum zijn getrokken. Om de leefbaarheid van
het dorp te stimuleren, vonden partijen het van belang om samen een plan te gaan maken.

Inmiddels is het grootste deel van de werkzaamheden uitgevoerd.
Aan de Veerweg wordt echter nog volop gewerkt. Dit jaar zijn er
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan kabels en leidingen.
In november gaat de reconstructie van de Veerweg van de
AvanHeestraat t/m de Westhavendijk van start.

In 2015 zijn allerlei partijen betrokken geweest bij het opstellen
van het plan van Dorak ‘Het lint verbindt’ en de gemeentelijke
structuurschets. Daarna is er een verkeersaudit gehouden en een
Verkeerscirculatieplan vastgesteld. Het Verkeerscirculatieplan bevat
echter nog veel meer onderdelen. Doel is met name om de fietser
voorzieningen te bieden. Allerlei maatregelen zorgen ervoor dat de
fietser zich door de Veerweg en langs de haven kan gaan bewegen.

We zijn pas in 2022 klaar maar samen maken we er wel een mooi
plan van dat de leefbaarheid van het dorp zeer zeker ten goede
zal komen. Heb je vragen? Dan kun je je te allen tijde wenden tot
de gemeente, maar ook tot de dorpsraad van Kamperland en de
OVK, de ondernemersvereniging. Contactgegevens kun je op de
verschillende websites vinden.

De gemeente is inmiddels bezig geweest om veel kruispunten rond
het dorp aan te pakken, en ook wordt de Veerweg/Noordstraat
heringericht. De inrichting vindt voor een deel mede plaats door
andere partijen dan de gemeente alleen. Immers, het gaat om een
gezamenlijk plan van bewoners, ondernemers én de gemeente.

Weer Open Tafels op Noord-Beveland
Open Tafel in week Eén tegen Eenzaamheid

De beheerders van de dorpshuizen hebben aangegeven de Open
Tafels weer regelmatig te gaan organiseren. In het gele krantje wordt
vermeld op welke datum en tijd de Open Tafels plaatsvinden. Het
doel van de Open Tafel is een gezellig samen zijn. Wij vinden het
belangrijk dat iedereen met plezier op ons eiland woont en bieden
daarom de mogelijkheid elkaar te ontmoeten onder het genot van
een gezellige maaltijd.

In de week Eén tegen Eenzaamheid zijn er op 6 oktober in alle
zes de kernen van de gemeente Noord-Beveland samen met de
beheerders van de dorpshuizen Open Tafels georganiseerd. Hierbij
bood de gemeente een gratis maaltijd en twee consumpties aan. In
totaal hadden 217 personen zich opgegeven en hebben genoten van
een heerlijke maaltijd, verzorgd door slager Verburg.
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Zorgen over
huiselijk geweld?
Je kunt anoniem bellen of chatten voor hulp of advies.
Afgelopen periode brachten gezinsleden meer tijd met elkaar
door. In sommige situaties lopen de spanningen thuis op,
waardoor huiselijk geweld kan toenemen. Je kunt iets doen door
erover te praten of om advies te vragen. In alle gevallen kun
je via 0800-2000 terecht bij Veilig Thuis (www.veiligthuis.nl).
Meer informatie is ook te vinden via de website
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Veranderingen sinds 1 juli 2021

Veranderingen officiële bekendmakingen
Op 1 juli 2021 trad de Wet elektronische publicaties

Nu ziet u alle bekendmakingen,
mededelingen en kennisgevingen van de
gemeente Noord-Beveland. De nieuwste
bekendmaking, mededeling of kennisgeving staat bovenaan.

(Wep) in werking. Doel van deze wet is om burgers
digitaal volledig te informeren over besluiten die invloed

E-mailservice
hebben op hun leefomgeving.

Via de website Over uw buurt: www.overheid.nl/berichten-overuw-buurt kunt u zich gratis aanmelden voor een e-mailservice
voor berichten over uw buurt. U ontvangt de bekendmakingen,
mededelingen en kennisgevingen van de gemeente Noord-Beveland
binnen de straal die u hebt aangegeven in uw mailbox.

Sinds 1 juli 2021 maakt de gemeente Noord-Beveland alle
bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen digitaal bekend
op de website Officiële bekendmakingen. Dat is zo bepaald in
de nieuwe wet. Op deze website leest u ook of u een zienswijze
kunt indienen, of inzage mogelijk is en welke bezwaar- en
beroepsmogelijkheden u heeft.

Noord-Bevelands advertentie- en informatieblad
(Gele krantje)
Wij blijven de nieuwste bekendmakingen, mededelingen en
kennisgevingen ook in het Noord-Bevelands advertentie- en
informatieblad (Gele krantje) plaatsen.
Deze informatie in het Gele krantje
is een extra service en geen
officiële bron voor bekendmakingen.
U kunt hier dan ook geen
rechten aan ontlenen.

Stappenplan raadplegen website Officiële bekendmakingen:
1. U gaat naar de website: officielebekendmakingen.nl;
2. U klikt links bovenaan op ‘Uitgebreid zoeken’;
3. Daarna klikt u links op ‘Officiële bekendmakingen’;
4. In het midden onder het kopje ‘Documentsoort en
gedetailleerde gegevens’ vinkt u ‘Gemeenteblad’ aan;
5. U vult rechts onder ‘Publicerende organisatie(s)’
in: Noord-Beveland. Vervolgens klikt u
‘Noord-Beveland’ aan en klikt u op
de knop ‘bevestigen’;
6. Tot slot klikt u rechts onderin op
de oranje knop ‘Start zoekopdracht’.
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Vernieuwingen Banjaardgebied

Kwaliteitsverbetering Banjaardgebied
Deze visie dient ook de goedkeuring te verkrijgen van de andere
gebiedspartners: Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Waterschap
Scheldestromen, ZMF en Provincie Zeeland. Je kunt de visie inzien
op www.noord-beveland.nl/beleidsnota-overzicht.

Als inwoner van ons eindeloos eiland Noord-Beveland kom je vast
regelmatig op het Banjaardstrand en geniet je daar ook van de
omgeving. Bij de parkeerplaats bij ons Banjaardstrand zijn allerlei
maatregelen uitgevoerd die dit gebied een flinke opknapbeurt
hebben gegeven. Door corona kon de ‘spotter’ - de verrekijker met
daarin ook een veelheid aan filmpjes over Noord-Beveland - lang
niet in gebruik worden genomen maar gelukkig kan dat sinds deze
zomer wel. Dit alles zou overigens niet mogelijk zijn geweest als we
niet een flinke subsidie hadden ontvangen van het Rijk en Provincie
Zeeland.

Uitvoering
Als ook deze partijen hebben ingestemd met de visie gaan wij
gezamenlijk met hen een uitvoeringsplan maken. Daarin bepalen we
welke vervolgmaatregelen wanneer zullen worden uitgevoerd. Zodra
deze uitvoeringsagenda er is zullen we ook deze op onze website
opnemen.

Parkeerjaarkaart
Uiteraard zullen wij je ook in de volgende Peelanders op de hoogte
houden van wat we in de komende jaren allemaal gaan uitvoeren.

Je hebt als inwoner een parkeerjaarkaart bij de gemeente Veere
kunnen kopen die door onze gemeente volledig is gecompenseerd in
de vorm van GON-bonnen. De ondernemers van Noord-Beveland
die daaraan deelnemen zijn er erg blij mee zoals je nu ook telkens
kunt lezen in het Noord-Bevelands informatie- en advertentieblad.

QR-CODE
Scan de QR-code en ga direct naar:
www.noord-beveland.nl/beleidsnota-overzicht

Gebiedsvisie de Banjaard
Sinds de aanleg van de huidige voorzieningen hebben wij echter
niet stil gezeten. Inmiddels heeft onze raad goedkeuring verleend
aan de Integrale gebiedsvisie De Banjaard. Deze visie gaat over een
viertal onderwerpen: landschap, verblijf, voorzieningen en verkeer.
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Dat is top, mijn baasje
ruimt de drol op
De meeste hondenbaasjes in onze gemeente ruimen de
hondenpoep van hun hond keurig op. Toch kan het soms
voorkomen dat je hondenpoep op straat ziet liggen of dat je thuis
komt met poep aan uw schoen. En dat kan beter. Als je je hond
uitlaat, moet je de hondenpoep zelf opruimen. Er zijn speciale
hondenpoepzakjes in de handel. Maar je kunt bijvoorbeeld ook
een boterhamzakje gebruiken. Het zakje gooi je gemakkelijk in de
vuilnisbak of een speciale afvalbak.

Actie gratis zandzakken een succes
Gemeente Noord-Beveland ontving over de 50
aanmeldingen voor de zandzakken.

Wethouder Schenkelaars is tevreden: ‘Het aantal aanmeldingen
overtreft onze verwachtingen, we hebben rond de 1500 zandzakken
verspreid over het hele eiland. Ontzettend fijn dat mensen zich goed
willen voorbereiden’.
Als extra service en om zo coronaproof mogelijk te werk te gaan,
heeft de gemeente de zakken thuis bezorgd. In 2016 deed gemeente
Noord-Beveland eveneens een uitgifte van zandzakken.

Inwoners van de gemeente konden zich aanmelden voor het
ontvangen van 20 gratis zandzakken. De gemeente stelde
zandzakken preventief beschikbaar voor wateroverlast bij zware
stortbuien. Daarnaast gaf de gemeente een passend plan van
aanpak als dat gewenst was.

Het is groen en niet grijs!
Onze gemeente streeft ernaar om alle waardevolle

Door alle afvalstromen op een goede wijze te scheiden, hoopt onze
gemeente de doelstelling van het Uitvoeringsprogramma VANG (Van
Afval Naar Grondstof) te behalen, namelijk 100 kg restafval per jaar.
Help je mee deze doelstelling
te behalen? Voor meer informatie
hoe je je afval dient te scheiden:
www.afvalscheidingswijzer.nl.

afvalstromen goed te scheiden, zodat deze op de juiste
manier hergebruikt kunnen worden. Het doet ons goed
dat vele burgers hieraan gehoor geven.
Uit onderzoek blijkt dat er nog te veel etensresten, groente- en
fruitresten en tuinafval in de grijze container zitten.
Als we op een goede manier het gft-afval scheiden, kunnen er
grondstoffen van gemaakt worden, zoals compost en biogas.
Bovendien verklein je hiermee het restafval wat verbrand wordt.
Bij verbranding komen schadelijke stoffen vrij én kan het niet meer
worden hergebruikt. Daarbij komt dat verbranden erg kostbaar is.

Check wat er in de
GFT-bak mag op
afvalscheidingswijzer.nl

Check wat er in de
GFT-bak mag op
afvalscheidingswijzer.nl
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Eindeloos Groen op ons Eindeloos Eiland
De zomer van 2021 was een ‘gewone’ Nederlandse zomer. Zon en regen wisselden elkaar af
en het was groeizaam weer voor de akker- en bloemranden. Deze zomer kwamen door de
weersomstandigheden de zonnebloemen in de bloemranden later tot groei en in bloei waardoor
de andere bloemen meer kansen kregen om te groeien en te bloeien. Een zeer kleurrijk geheel
werd langzaam te zien langs de randen van de Noord-Bevelandse akkers.

Bloemranden

Dankzij de inkomsten uit de verkoop van plukbonnen,
een bijdrage van de gemeente en bijdragen van de
Rabobank en Klaverblad verzekeringen hebben veel
inwoners en toeristen weer kunnen genieten van het
vele groen en de kleurrijke bloemen. Evenals overigens
de vele insecten, vogels en andere kleine dieren die
beschutting en voedsel zoeken in de randen. Over het
gehele ‘eiland’ Noord-Beveland werden in 2021 ruim
35km van 3m breed bloemranden aangelegd, met name
op zichtlocaties langs de doorgaande wegen en langs de
fiets- en wandelpaden (van het wandelnetwerk).

De donateurs en vrijwilligers waren aan het einde
van de zomer uitgenodigd voor een excursie naar de
bloemranden. Jimmy Pijcke, medewerker van Stichting
Landschapsbeheer Zeeland, gaf tekst en uitleg over de
bloem- en akkerranden en over het belang van het
tellen van de vogels in de randen.

Akkerranden
De akkerranden komen meestal eerder in bloei dan
de bloemranden. Deze akkerranden bestaan uit een
derde deel bloemen, een derde deel gras en een derde
deel braak. De akkerranden liggen een aantal jaren op
dezelfde plaats. Door de akkerranden wordt op NoordBeveland de populatie van met name de patrijs en
veldleeuwerik weer groter op en rond de akker.
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Burenruzies en de gemeente
Burenruzies gaan vaak over verbouwplannen, overlast van geluid of stank en de plaatsing van een schuur, hek of heg.
De irritaties beginnen dan met een kleinigheid. Zoals harde muziek, blaffende honden of bouwmaterialen op de stoep.

Een goed gesprek is vaak de oplossing

Buurtbemiddeling helpt om overlast tussen bewoners onderling
te verminderen of op te lossen. De bemiddelaars helpen
buurtbewoners om er samen uit te komen, zodat ruzies kunnen
worden voorkomen of beëindigd. Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers
en bieden handvatten en ondersteuning bij woonoverlast. Ze lossen
geen problemen op, maar begeleiden en ondersteunen ruziënde
partijen om ze ‘rond de tafel’ te krijgen en ze zelf een oplossing te
laten bedenken waar beide partijen achter staan. De bemiddelaars
kunnen goed luisteren, zijn onpartijdig en geven geen oordeel. Ze
hebben geheimhoudingsplicht en worden permanent bijgeschoold.

Vaak wordt direct de gemeente gebeld zonder de buren te spreken.
Ervaring leert dat een goed gesprek volstaat om conflicten op te
lossen of te voorkomen. Maar wat is de rol van de gemeente in zo’n
geval eigenlijk?

Gescheiden beoordelingstraject
De bezwaren van buren hebben bij een verleende vergunning vaak
betrekking op de vrees voor aantasting van het woon- en leefklimaat
en de eigendomssituatie. Gelet op het gebonden wettelijke kader van
art. 44 Woningwet mag het bestuur bij het nemen van het besluit
over de bouwvergunning met deze aspecten geen rekening houden.
In Nederland hebben we namelijk gescheiden beoordelingstrajecten
bij bouwaanvragen. Privaatrechtelijke belemmeringen spelen geen
rol bij de verlening van een vergunning; geschillen over erf(af)
scheidingen, aanplant, gezamenlijk eigendom, uitzicht en dergelijke
zijn privaatrechtelijke aangelegenheden: zaken tussen burgers.
Hiermee kan en mag de gemeente zich niet bemoeien.

Buurtbemiddeling De Bevelanden
Ervaring wijst uit dat driekwart van de burenruzies via
buurtbemiddeling tot een oplossing komen. Buurtbemiddeling De
Bevelanden is een gezamenlijk initiatief van de gemeente NoordBeveland, woningcorporatie Beveland Wonen, de politie en SMWO.
De buurtbemiddelaars bestaan uit een gevarieerd gezelschap
van vrijwilligers met verschillende achtergronden en leeftijden.
Buurtbemiddeling De Bevelanden wordt gecoördineerd door SMWO.
Aanmelden kan via de website www.smwo.nl.

Juridisch Loket en buurtbemiddeling
De gemeente wordt regelmatig gebeld over privaatrechtelijke
kwesties. Vaak wordt er geprobeerd om mee te denken en wordt er
een advies gegeven. Voor uitgebreider advies kan er contact worden
opgenomen met het Juridisch Loket via www.juridischloket.nl of
0900 – 8020. Er is een vestiging in Middelburg.

QR-CODE
Scan de QR-code en ga direct naar:
www.smwo.nl
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JOUW KLEDING KRIJGT
EEN TWEEDE LEVEN

Textielinzameling via containers Curitas
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).

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.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleding
Hoeden/petten
Schoenen (per paar samengebonden)
Beddengoed
Huishoudtextiel; handdoeken/theedoeken
Zwemkleding
Bollen wol
Gordijnen/vitrage
Kleding accessoires, zoals tassen en riemen
Schone kussens/dekbedden
Knuffels
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Nat textiel
Met olie of verf vervuild textiel
Bankstelkussens
Matrassen
Matten
Tapijt/vloerbedekking
Poetslappen
Vulmateriaal
Knipselresten
Lappen, kleiner dan 50x50 cm
(Rest)afval

Herfst EEF, een mooie en zonnige editie
Vele bezoekers van alle leeftijden stapten in de rode bus vanaf
het parkeerterrein naar het festivalterrein en kwamen gelijk in de
festivalsfeer door een vrolijk welkom. Op bijzondere plekken op
het terrein lieten bezoekers zich verrassen door sfeervolle muziek,
verhalen of genoten van de mooie zonsondergang. EEF in de herfst
betekende ook vroeg donker en daardoor kon iedereen genieten van
een feeërieke verlichting van het gehele terrein.

Drie mooie zonnige dagen met een diversiteit aan muziek, verhalen,
film, dans, kunstwerken en nog heel veel meer op het terrein van
Hofstede ’s Gravenhoek te Wissenkerke, dat was Herfst EEF 2021.
Burgemeester Meeuwisse opende samen met sponsoren
Het Eindeloos Eiland Festival op vrijdag 24 september o.a.
met het hijsen van de vlag met het nieuwe EEF-logo:

Jong talent krijgt altijd een plaats op EEF. Bij deze editie was een
pleintje ingericht voor optredens van talentvolle jongeren. Vele
jongeren kwamen luisteren naar hun leeftijdgenoten en ook ‘oudere
bezoekers’ genoten hiervan.

Bewegen voor Ouderen en
Taalcafé weer van start!
Beide activiteiten vinden om de week plaats in Amaliahof, Eduard
Flipsepad in Wissenkerke. Heeft u nog vragen of wilt u zich
aanmelden neem dan contact op met mevrouw Butter van de
gemeente Noord-Beveland, telefonisch 0113 377377 of per mail
info@noord-beveland.nl.

Bewegen voor Ouderen is bewegen onder leiding van een
fysiotherapeut met vooraf een kopje koffie/thee met elkaar en
daarna aan de slag om de spieren weer los te maken. De kosten zijn
€3,50 inclusief koffie/thee.
Het Taalcafé is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het
lezen en schrijven van de Nederlandse taal en is tevens een goede
plek om nieuwe mensen te leren kennen en ervaringen uit te
wisselen. Deelname is gratis.

Indien er beperkende coronamaatregelen gelden, dan houden we
daar rekening mee.
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Doe elkaar een lol,
deel onder de 18
geen alcohol!
Per 1 juli 2021 veranderde de bestaande Drank- en Horecawet in de Alcoholwet. Deze wet richt zich nóg scherper
op het voorkomen en terugdringen van problematisch drankgebruik. Eén van de belangrijkste veranderingen is dat
het doorgeven van alcohol van een meerderjarige aan een minderjarige in de publieke ruimte strafbaar wordt. Zowel
diegene die de alcohol doorgeeft als ook de minderjarige die de alcohol ontvangt, kan een boete krijgen van € 100,per persoon. Mischa Laeven, coördinator van de Zeeuwse jeugd- en alcoholaanpak
‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ licht de veranderingen in de nieuwe Alcoholwet toe.

Prijsacties en online verkoop

Bijna 8 op de 10 Nederlanders drinkt wel eens alcohol. Hiervan
zijn ruim een miljoen mensen overmatige drinkers. Met de nieuwe
Alcoholwet moet het aantal probleemdrinkers en de schadelijke
gevolgen van alcohol in de samenleving teruggedrongen worden.
Ook moet de wet ervoor gaan zorgen dat het alcoholgebruik
onder jongeren daalt. “De nieuwe wet moet leiden tot een nieuwe
norm, we willen ervoor zorgen dat volgende generaties kinderen
gezond op kunnen groeien. De aanpassingen in de wet moeten
ook ouders meer bewust maken van hun rol in het voorkomen van
alcoholgebruik onder minderjarigen. “97% van de minderjarigen
krijgt namelijk drank aangeboden via ouders of oudere vrienden,”
aldus Mischa Laeven van ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’.

Naast de boete voor wederverstrekking, zijn er sinds 1 juli
ook verscherpte maatregelen van kracht op prijsacties en de
online verkoop van alcohol van kracht. Voor supermarkten,
slijterijen en webshops is het verboden om meer dan 25%
korting op alcoholhoudende drank te geven. Zo zijn bijvoorbeeld
stuntaanbiedingen voor alcohol als ‘twee halen, één betalen’ of ‘30%
korting’ niet meer toegestaan.
Voor de online verkoop van alcohol geldt daarnaast sinds 1 juli
ook dat ze de leeftijd van de koper moeten nagaan met een
controlevraag tijdens het bestelproces. Bij de bezorging moet aan
de hand van een ID bewijs gecontroleerd worden of de ontvanger
18 jaar of ouder is. De alcohol mag niet bezorgd worden aan een
minderjarige of bij de buren.

Geef NIX door en bespaar € 200,Het doorgeven van alcohol van een meerderjarige aan een
minderjarige is in de publieke ruimte strafbaar. Zowel diegene die de
alcohol doorgeeft als ook de minderjarige die de alcohol ontvangt,
kan hiervoor een boete krijgen. Mischa Laeven: “Tezamen kan dit
oplopen naar € 200,- (€ 100,- per persoon). Dit zijn maatregelen
waardoor jongeren minder gemakkelijk aan drank kunnen komen.
Uiteindelijk hopen we daardoor ook dat het alcoholgebruik onder
jongeren, en in het bijzonder bingedrinken, afneemt.”

Laat ze niet (ver)zuipen!
Binnen het integrale en omgevingsgerichte programma ‘Laat ze
niet (ver)zuipen!’ werken alle Zeeuwse gemeenten samen met
GGD Zeeland, 1NUL1, Politie Zeeland-West-Brabant en andere
maatschappelijke partners aan het terugdringen van (problematisch)
alcoholgebruik onder jongeren. Kijk voor meer informatie op
www.laatzenietverzuipen.nl.
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Skiffieworlds naar
Noord-Beveland
In september is de Veerse Meer Sloepenrace gehouden. Een landelijk genomineerde sloeproeiwedstrijd die bekend
staat binnen de sloeproeiwereld als een sportieve en gezellige race. De oorsprong van de Veerse Meer Sloepenrace
ligt in Veere en werd eind jaren zeventig georganiseerd vanuit de zeevaartschool te Vlissingen.
Het personeel van Hoechst heeft de race later overgenomen tot ongeveer 1992. Vanaf 1999 werd de race vanuit
de landbouwhaven te Kortgene georganiseerd. Dit jaar werd voor de 20ste keer de wedstrijd vanuit Kortgene
georganiseerd en na ruim anderhalf jaar rustig aan doen is het een geweldig evenement geworden.

Skiffieworlds2022
Door het succes van de Veerse Meer Sloepenrace is de organisatie in 2019 gevraagd door de SaSi (St.Alyes Skiff International) uit
Aberdeen (Schotland) of men in 2022 de wereldkampioenschappen voor de St.Ayles Skiffs wil organiseren. Door het aanbieden van een
goed duidelijk portfolio met alle pluspunten van de locatie heeft de organisatie dit evenement binnengehaald naast Frankrijk, Schotland
en Zuid-Afrika.
Het evenement SkiffieWorlds2022 vindt plaats van 25 juni tot 3 juli 2022 vanaf Camping De Paardekreek. De organisatie is gelijk aan het
werk gegaan en heeft inmiddels een vergunning binnen van Rijkswaterstaat om een wedstrijdveld te creëren in het oostelijk deel van het
Veerse Meer. Er zal een ponton worden afgemeerd waar we een heuse tribune gaan opbouwen voor de toeschouwers. De genietroepen
zijn benaderd om een haven aan te leggen op Camping De Paardekreek zodat we alle deelnemende Skiffs goed kunnen afmeren en
controle over de Skiffs houden.
Inmiddels hebben 1255 roeiers zich gemeld uit diverse landen waaronder Schotland, Ierland, Amerika en Australië. Provincie Zeeland
heeft zich inmiddels gemeld als sponsor en ook zijn alle leden van het GON benaderd via een mailing. De gemeente is sinds het begin
betrokken en geïnformeerd door de SkiffieWorlds2022 organisatie en zal net als bij de Veerse Meer Sloepenrace meewerken dit unieke
evenement tot een succes te maken.

Inmiddels is er een schitterende website online.
Voor meer informatie zie: www.Skiffieworlds2022.com.
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