
Het college van burgemeester en wethouders blikt terug
Graag willen we als college terugblikken op de afgelopen collegeperiode. Afgelopen periode 
was anders dan anders en dat kwam natuurlijk door het coronavirus. Maar ondanks de 
pandemie is er veel gerealiseerd!

>> Lees verder op pagina 6

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 14, 15 en 16 maart kan er weer worden gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Vanwege de huidige maatregelen tegen het coronavirus is het deze verkiezing mogelijk om 
op drie dagen te kunnen stemmen. Door het stemmen over meerdere dagen te verdelen zal 
er per dag minder aanloop zijn op de stembureaus. 

>> Lees verder op pagina 10

Ook in 2022 compensatie parkeerjaarkaart met GON-bonnen
Er is besloten om ook in 2022 het volledige bedrag voor een parkeerjaarkaart aan onze 
inwoners te vergoeden in de vorm van Gon-bonnen. 

>> Lees verder op pagina 14

Het inwoneraantal van de gemeente Noord-Beveland is in 2021 toegenomen. De voorlopige cijfers per 1 januari 

2022 geven aan dat er 96 inwoners meer zijn dan een jaar geleden. 120 inwoners zijn overleden en er zijn in 2021 

62 pasgeborenen geregistreerd. Er werden 580 nieuwe inwoners geregistreerd en 426 inwoners zijn vertrokken. 

Het voorlopige inwoneraantal op 1 januari 2022 bedroeg daarom 7.670 inwoners.

Inwoneraantal gestegen
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De coronacrisis heeft ook in het jaar 2021 een wissel getrokken op 
het werk van de raad. 
We begonnen in januari met digitaal vergaderen via Zoom. Via de 
livestream konden de burgers thuis meekijken. Ook de pers maakt 
hiervan gebruik, zodat er toch krantenartikelen gepubliceerd kunnen 
worden.
We hebben tot de zomer op deze manier de raadsvergaderingen 
gehouden. De laatste vergadering vóór het zomerreces was op 1 juli.

De raadszaal werd zodoende niet gebruikt. Tijdens deze periode 
hebben wij de raadszaal voorzien van camera’s en nieuwe 
vergaderposten (microfoons) zodat de raadsvergaderingen 
uitgezonden kunnen worden met beeld en geluid (audio en video-
uitzending).
Op 9 september werd de eerste fysieke raadsvergadering gehouden in 
de raadszaal.
De raadszaal moest coronaproof worden ingericht met inachtneming 
van de RIVM-richtlijnen. Helaas moesten we besluiten dat er een 
beperkt publiek aanwezig mocht zijn tijdens de raadsvergaderingen. 
We hebben het maximum gesteld op 15 personen. Dit aantal was 
dan ook aanwezig zodat blijkt dat de politiek leeft in Noord-Beveland. 
De laatste fysieke raadsvergadering was op 11 november. Vanaf 
25 november, onder meer door de strengere coronamaatregelen, 
tot aan het einde van het jaar is weer digitaal vergaderd via Zoom. 
De raadsleden hebben zich aan de steeds gewijzigde manier van 
vergaderen prima aangepast.

In totaal zijn er 23 raadsvergaderingen gehouden in het jaar 
2021. Daarnaast ook enkele Themabijeenkomsten over de 
Programmabegroting 2022, over de Omgevingsvisie en over de 
Jeugd- en Onderwijsvisie. 

Onze voorzitter van de raad, burgemeester Loes Meeuwisse heeft in 
alle raadsvergaderingen in 2021 als voorzitter opgetreden. Alleen op 
11 november heeft de plaatsvervangend voorzitter, de heer D.P. Hage, 
de raadsvergadering voorgezeten.  De griffier Kees Poortvliet was 
bij alle raadsvergaderingen aanwezig. Op 11 februari is het raadslid 
mevrouw Jacqueline Dijkinga (D66) weer teruggekeerd als raadslid 
voor D66 na een periode van afwezigheid.

Waarover is er gesproken in het jaar 2021? We geven 
hieronder de belangrijkste onderworpen weer: 
- er werd een besluit genomen over Intervence;
- er werd besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de 
 aanschaf van een nieuwe camera- en microfoonsysteem ten 
 behoeve van de raadsvergaderingen;
- er werd besloten tot vaststelling van het bestemmingsplan 
 Appartementen Beurtschipperstraat te Kortgene;
- er werd besloten tot de bouw van een 2e appartementsgebouw  
 Parc Ganuenta;
- de Kwaliteitsverordening Vergunningverlening Toezicht en 
 Handhaving werd vastgesteld;
- de Verordening parkeerbelasting Veerse Meergebied II 2021 werd 
 gewijzigd;
- de Verordening Startersleningen werd opnieuw vastgesteld;
- het Zeeuws Deltaplan Aanpak Discriminatie werd vastgesteld;
- de Nota Asielopvang en inburgering werd vastgesteld;
- de wijzigingsverordening WMO 2021 werd vastgesteld;
- de bodemkwaliteitskaart wegbermen Zeeland werd vastgesteld;
- er werd tot de ontvlechting van Evides besloten;
- de “Visie op de regionale opgaven De Bevelanden: 
 Het vitale hart van Zeeland 2021-2026 werd vastgesteld”;
- er werd ingestemd met de Integrale gebiedsvisie De Banjaard;
- de Gebiedsvisie Veerse Meer werd vastgesteld;

Nieuws uit de gemeenteraad
Terugblik 2021
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Bevolkingscijfers 
Noord-Beveland 
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Benieuwd naar de bevolkingscijfers van 
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- er werd besloten tot vaststelling van Klimaatadaptatie Strategie Zeeland;
- er werd besloten tot vaststelling van het bestemmingsplan Dorpsdijk 12 te Wissenkerke.
- er werd besloten tot vaststelling van het bestemmingsplan Molenpad te Kamperland;
- het beleidsplan 2022-2025 van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) werd vastgesteld;
- er werd een verzoek ingediend door de raad aan de provincie Zeeland om 
 Noord-Beveland te opclassificeren in een hogere inwonersklasse;
- het nieuwe Klimaatprogramma Noord-Beveland werd vastgesteld;
- de Omgevingsvisie werd vastgesteld;
- de Jeugd- en Onderwijsvisie werd vastgesteld;
- er werd gesproken over de herontwikkeling van Roompot Beach Resort;
- er werd gesproken over de uitbreiding van camping Anna Friso.

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 en initiatiefvoorstellen.

2021 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 2022 weer voorbij komen.
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Begroting 2022 uitgaven 28,7 miljoen
1 Bestuur en ondersteuning 4,88%

2. Veiligheid 3,69%

3. Verkeer, vervoer en waterstaat 9,58%

4. Economie 2,48%

5. Onderwijs 1,39%

6. Sport, cultuur en recreatie 6,21%

7.  Sociale domein 31,29%

8. Volksgezondheid en milieu 11,63%

9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 10,38%

 stedelijke vernieuwing 

10. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering 18,47%

Begroting 2022 inkomsten 28,7 miljoen
1 Bestuur en ondersteuning 0,54%

2. Veiligheid 0,01%

3. Verkeer, vervoer en waterstaat 2,42%

4. Economie 11,30%

5. Onderwijs 0,35%

6. Sport, cultuur en recreatie 1,29%

7.  Sociale domein 6,87%

8. Volksgezondheid en milieu 9,0%

9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 7,26%

 stedelijke vernieuwing 

10. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering 60,98%

Begroting 2022

Een groot deel van de gemeentelijke inkomsten komt van 
het Rijk, door uitkeringen uit het Gemeentefonds (inclusief 
inkomsten t.b.v. het sociaal domein) (48%). De gemeentelijke 
belastingen (OZB, afvalstoffen, hondenbelasting, 
toeristenbelasting, forensenbelasting en rioolrecht) maken 
samen voor circa 27% deel uit van de inkomsten.

De cirkeldiagrammen geven inzicht in de verdeling van de 
financiële middelen per programma voor 2022 (conform de 
primaire begroting 2022).

18,47%

10,38%

11,63%
31,29%

6,21%

1,39%
2,48%

9,58%
3,69%

4,88%

7,26%

9,0%

6,87%

1,29%
0,35%

11,30%
2,42%

0,01%
0,54%

60,98%

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.
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In Memoriam

Op 17 december 2021 is ons raadslid Cor Quinten overleden in de leeftijd van 79 jaar. 
Cor was raadslid van onze gemeente in de periode van 2004 tot 2010 en van 2018 tot 
17 december 2021. Zijn inzet en ideeën zijn waardevol geweest voor de gemeenschap. 
Tot het laatst toe was hij bezig zijn raadslidmaatschap voor onze gemeente te vervullen.  
Met waardering denken wij aan de wijze waarop hij zich heeft ingezet. In onze gedachten 
zal hij voort leven als een zeer betrokken mens en raadslid. We wensen de familie veel 
sterkte in dit grote verlies.

De gehouden cursus Politiek Actief in september 2021 voor de inwoners is een groot succes geworden. 

Deze cursus biedt inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. 

Op 23 september 2021 mochten 15 deelnemers het certificaat in ontvangst nemen tijdens de raadsvergadering. 

Onze burgemeester Loes Meeuwisse reikten de certificaten uit.

Gezien het aantal aanmeldingen kon niet iedereen deelnemen aan 
de cursus in september 2021. Er was namelijk een reservelijst van 
8 deelnemers. Daarom was het nodig een tweede cursus Politiek 
Actief te organiseren. Er konden zich nog 7 cursisten aanmelden. 
De toelating was op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. 
Binnen enkele dagen was het maximaal aantal aanmeldingen van 15 
bereikt. Het voornemen was de cursus Politiek Actief te houden in 
november. In de raadsvergadering van 25 november zou uitreiking 
van de certificaten plaatsvinden. Helaas heeft corona roet in het 
eten gegooid en zagen wij genoodzaakt de cursus, vanwege de 
aangescherpte coronamaatregelen, niet door te laten gaan. Dat was 
een grote teleurstelling.

De cursisten die zich aangemeld hadden hebben wij het cursusboek 
toegestuurd op hun huisadres. Op deze manier hebben zij toch 
kennis kunnen nemen van de inhoud van de cursusstof.

Wij hopen dat de cursus bijgedragen heeft om inwoners enthousiast 
te maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een 
politieke partij of als raadslid. De cursus werd verzorgd door de 
griffie van de gemeente Noord-Beveland.

Kinderburgemeester Noa Bergman uit Wissenkerke heeft de 
afgelopen periode niet stilgezeten. Sinds zijn benoeming als 
kinderburgemeester heeft hij een rol gespeeld in het Kamperlands 
Sinterklaas Journaal en heeft hij de kersttoespraak, samen met 
burgemeester Meeuwisse, opgenomen. Daarnaast is hij aan de slag 
gegaan met zijn eigen project. Noa wil de Noord-Bevelandse jeugd 
stimuleren om fietsend naar school te gaan in plaats van met het 
openbaar vervoer of de auto. Hij heeft gesproken met de eigenaren 
van diverse fietsenzaken in onze gemeente. 

Op dit moment werkt Noa zijn plan verder uit en worden de details 
aangebracht. Noa hoopt hier binnenkort meer over te kunnen 
vertellen. 

Wilt u kinderburgemeester Noa uitnodigen voor een toespraak, 
opening of andere activiteit, dan kunt u uw uitnodiging sturen naar: 
kinderburgemeester@noord-beveland.nl.

Cursus Politiek Actief voor inwoners 

Kinderburgemeester Noa
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Toen ik begon als burgemeester in december 2019 kon ik nog genieten van een warm 

welkom op de nieuwjaarsreceptie en de eerste ontmoetingen waren nog maar net achter 

de rug toen in maart 2020 alles anders werd. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik trots ben op onze gemeente 

en al onze inwoners hoe we hiermee omgaan en omgegaan zijn. Ik heb gemerkt dat de inwoners veerkrachtig zijn 

en goed zorgen voor elkaar.

Als gemeente willen we dicht bij onze inwoners staan. Juist in deze 
periode kunnen mensen soms eenzaam zijn. Daarom ben ik blij dat 
we aandacht hebben kunnen besteden aan de ouderen, bijvoorbeeld 
met de erwtensoep-actie. Ik hoop dat de Open Tafels binnenkort 
weer doorgang kunnen vinden. Ook voor jongeren valt het niet altijd 
mee. Zij hebben met oud en nieuw kunnen deelnemen aan een 
online event met bekende artiesten. 

We zijn ontzettend trots op onze ondernemers in het toerisme, de 
detailhandel en de horeca en de andere sectoren. Zij hebben de 
inwoners en ook de toeristen een warm welkom gegeven ondanks 
de soms beperkende maatregelen. Mijn complimenten daarvoor!

Als ik kijk naar mijn portefeuille dan is er om die reden natuurlijk 
veel aandacht gegaan naar veiligheid. De Zeeuwse burgemeesters 
voeren samen vaak overleg over corona, de maatregelen en de 
handhaving. De Veiligheidsregio heeft veel werk verzet en doet dit 
nog steeds. Ook spelen de gemeentelijke ambtenaren een rol in 
deze crisisorganisatie. Onderling is er een goede afstemming als 
gemeenten.  

Daarnaast is de gemeente op afspraak gaan werken. Want wat uit 
corona noodzaak werd, was meteen een goede test. En dit loopt erg 
goed. Zowel onze inwoners als de collega’s ervaren de manier van 
werken als erg fijn.

Ondanks de aparte afgelopen jaren zijn we blij dat we voor het derde 
jaar op rij gegroeid zijn qua inwoneraantal. Met 96 personen extra 
op ons eindeloos eiland sluiten we het jaar 2021 positief af. 

Portefeuille
• Algemene bestuurlijke zaken en coördinatie van beleid 
 (Wettelijke taak)
• Openbare orde en veiligheid (Wettelijke taak) en 
 handhaving algemeen
• Brandweer (Wettelijke taak)
• Bedrijfsvoering (Facilitaire zaken, communicatie, 
 Informatie en automatisering en Personeel & Organisatie)
• Energiezaken  / PZEM
• Visserij
• Regionale samenwerking / samenwerking De Bevelanden
• Handhaving openbare orde en horeca

Burgemeester Meeuwisse

Het college van burgemeester 
en wethouders blikt terug

Graag willen we als college terugblikken op de afgelopen collegeperiode. 

Afgelopen periode was anders dan anders en dat kwam natuurlijk door het 

coronavirus. Maar ondanks de pandemie is er veel gerealiseerd!
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Als ik terugkijk naar 2018 zijn we heel ambitieus van start gegaan. We hebben ontzettend veel in gang gezet en toen 

kwam corona en moesten we schakelen. Ondanks de coronaperiode hebben we toch veel kunnen realiseren. 

Eén van de hoogtepunten namens mijn portefeuille is de handreiking 
openbare ruimte, we hebben alle infrastructurele werken hierop 
getoetst en we toetsen de werken er nog steeds op. Veel projecten 
zijn afgerond. Maar ik denk ook aan duurzaamheid, biodiversiteit en 
klimaatbestendigheid, zoals de bloemenranden en het tiny forest. 
Alle gemeentelijke gebouwen hebben we naar energielabel A kunnen 
brengen. Soms zijn we eigenwijs, maar wel heel voortvarend bezig. 
Een prachtig project was natuurlijk de Toekomstvisie, 
burgerparticipatie ten top. Ik heb altijd geprobeerd om de korte lijnen 
die we hebben met onze inwoners te benutten door de deur letterlijk 
en figuurlijk open te zetten. Als er vragen of problemen waren kon 
er altijd een één-op-één gesprek plaatsvinden, dat vind ik belangrijk. 
Maar ook hebben we verschillende burgerinitiatieven kunnen 
ondersteunen, zoals het voedselbos in Kats en de voetbalkooi in 
Kortgene.
Blij ben ik ook met de aanpassing van de landbouwroute bij 
de Zandkreeksluis, iets dat al sinds 2002 een wens van de 
gemeenteraad was. Ook ben ik blij dat een start is gemaakt met het 
project Deltaweg, ik heb heel veel zorgen om die weg.
Ook ben ik er erg trots op dat we de gemeente afgelopen periode 
financieel gezond hebben kunnen houden!

Dieptepunten waren natuurlijk de coronaperiode en het overlijden 
van raadslid Cor Quinten, daar verliezen we een hele markant 
raadslid mee. 
De coronaperiode was een behoorlijke omschakeling, dat gold voor 
iedereen natuurlijk. Maar wat ik jammer vond is dat alles digitaal 
moest, het informele praatje viel hiermee een beetje weg en dat 
is heel jammer. Maar ik heb groot respect voor onze inwoners, die 
ondanks alles toch vaak positief vooruit blijven kijken en elkaar 
helpen waar kan. 

Persoonlijk vind ik het een hele mooie ervaring om van raadslid de 
overstap naar wethouder te maken. Ontzettend leerzaam en ik heb 
veel collegiale steun en ervaring gehad vanuit het college en ook 
ambtelijk, ik wil iedereen daar graag voor bedanken. De organisatie 
is ontzettend flexibel. Ondanks de coronaperiode en de wisselingen 
in burgemeesters afgelopen jaren. 

Wat ik hoop voor Noord-Beveland is dat we zelfstandig kunnen 
blijven, en de praktische invulling van de uitdagingen die ons te 
wachten staat gezamenlijk kunnen oppakken. We mogen trots zijn op 
onze gemeente en er best vaker mee pronken!

Portefeuille
• Coördinerend portefeuillehouder ”Vernieuwing”
• Cultuur
• Grootschalige aquacultuur
• Milieu (ZRD, MEC)
• Duurzaamheid en innovatie (plattelandsvernieuwing)
• Verkeer en vervoer
• Beheer buitenruimte
• Jachthaven Kamperland
• Gemeentelijke gebouwen
• Monumenten
• Archeologie
• Onderwijs
• Kinderopvang en Peuterspeelzalen
• Samenwerking De Bevelanden
• Dorpsraden en burgerparticipatie
• Financiën en Belastingen
• Water/Nationaal park Oosterschelde

Wethouder Pim Schenkelaars
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Ik kijk met een goed gevoel terug op de afgelopen vier jaar. Ik ben trots op de dingen die we met elkaar hebben 

bereikt. Dat is namelijk iets wat ik voorop wil stellen: met elkaar en voor elkaar! 

Zo ben ik blij dat het ons is gelukt om voldoende bouwgrond 
in reserve te hebben, zodat er veel huizen zijn gebouwd in de 
Stadspolder, bij de Valkreek en in Wissenkerke. Het is belangrijk 
om voor onze inwoners, zowel jong als oud, dikkere of dunnere 
portemonnee, voldoende woningen te hebben op ons eiland zodat 
de leefbaarheid op peil blijft. Ook ben ik blij met de afronding van 
het Winkelverbeterplan. Er zijn nieuwe SPAR-winkels gerealiseerd, 
in Kamperland is een mooi winkelcentrum gekomen en er is een 
nieuwe Aldi geopend. Waar ik ook blij mee ben zijn de ontwikkelingen 
in Colijnsplaat die hebben plaatsgevonden. Een mooi voorbeeld 
hiervan is de herinrichting van de Oude Haven en de omgeving 
rondom De Valle. Ook de aanpak van de Haven en Veerweg en 
omgeving in Kamperland, samen met de bevolking, zorgt voor een 
mooi resultaat.

Wat ik als hoogtepunt heb ervaren is dat we samen met de 
inwoners een Toekomstvisie met veel draagvlak voor onze gemeente 
hebben ontwikkeld. Deze Toekomstvisie is een erg goede basis 
voor onze Omgevingsvisie en inmiddels is deze vastgesteld door 
de gemeenteraad. Met deze visie laten we zien waar de gemeente 
voor staat en waar we naartoe willen in de toekomst. Ruimte voor 
onze landbouw en ondernemers met behoud van natuur en leefbare 
kernen, ook voor Geersdijk en Kats. Tevens hebben we door een 
goede deal te bereiken met de gemeente Veere inzake parkeren 
Banjaardgebied, onze inwoners een mooi cadeau kunnen geven door 
een jaarkaart aan te bieden die volledig gecompenseerd wordt met 
GON-bonnen voor onze inwoners die ze weer kunnen besteden bij 
onze ondernemers. Dat is zeker in coronatijd een opsteker voor onze 
ondernemers die het toch al moeilijk hebben.

Het verlies van ons raadslid Cor Quinten is uiteraard een dieptepunt. 
Tot het laatst heeft hij zich ingezet voor de gemeenschap. Daar heb 
ik enorm veel respect voor. 

Waar ik me wel zorgen over maak is de verharding van de 
maatschappij waarin het lijkt dat we liever over elkaar dan met 
elkaar in gesprek gaan, dat zou ik graag anders zien.
Mijn wens voor Noord-Beveland is om ons eiland te houden zoals 
we het kennen: een gemeente waar het goed wonen, werken en 
recreëren is. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we blijven omzien 
naar elkaar in de wetenschap dat er meer is dan alleen dat wat we 
bezitten. Tot slot moeten we samen het evenwicht zien te bewaren 
tussen ondernemen en beschermen van ons mooie eiland.

Portefeuille
• Ruimtelijke Ordening incl. infrastructurele ontwikkelingen 
 volgend op de ruimtelijke ontwikkeling 
• Grootschalig project: Rondom Kortgene incl. Stadspolder
• Grootschalig project: Rondom Kamperland
• Grootschalig project Rondom Colijnsplaat
• Haven Kats
• Havenontwikkeling Kamperland 
 (Felixkade + bebouwing rondom)
• Winkelverbeterplan
• Volkshuisvesting incl. Bouwen en wonen
• Dorpsvernieuwing
• Landbouw
• Vergunningverlening en handhaving Ruimtelijke ordening, 
 Bouwen en Milieu
• Platform De Bevelanden
• Milieu (OLAZ)

Wethouder 
Adrie van der Maas



98

Mede door het coronavirus waren er mooie initiatieven zowel voor als door inwoners. We hebben de afgelopen periode 

oog gehad voor onze directe omgeving en elkaar geholpen waar mogelijk en daar ben ik trots op!

Als we het hebben over hoogtepunten, dan denk ik aan het project 
Open Tafel. We merken dat inwoners blij zijn met dit initiatief. In de 
Week tegen Eenzaamheid hebben we als gemeente een gratis Open 
Tafel aangeboden aan de inwoners. Met bijna 200 aanmeldingen 
was dit een groot succes. Daarnaast zijn we het gratis Taalcafé 
gestart met behulp van vrijwilligers. We zijn blij met de vele hulp 
van vrijwilligers. Een aantal keer hebben we de cursus Vrijwilliger+ 
aangeboden over het uitvoeren van vrijwilligerswerk. 

Ook hebben we op Noord-Beveland de eerste kinderburgemeester 
mogen verwelkomen, een belangrijke schakel tussen de jeugd en het 
gemeentebestuur. Op het gebied van sport is ook niet stilgezeten. 
Zo zijn de voetbalvelden in Colijnsplaat en de tennisvelden in 
zowel Colijnsplaat als in Kamperland opgeknapt. Daarnaast zijn er 
voldoende plannen ontwikkeld in de afgelopen periode. Voor de 
Banjaard is er een integrale gebiedsvisie vastgesteld. De Banjaard is 
al flink opgeknapt met nieuwe paden, een zelfreinigend toilet en een 
nieuw parkeerterrein. De Jeugd- en Onderwijsvisie is vastgesteld, 
net zoals het plan ‘gastheerschap en promotie’ ter vervanging van de 
VVV. 

Het ontwikkelen van de Toekomstvisie is ook een belangrijk 
hoogtepunt van de afgelopen periode. Dit is een gedragen visie, 
omdat we dit met alle inwoners hebben gedaan. Iedereen heeft zijn 
input kunnen geven. Als gemeente en gemeenschap hebben we dit 
samen bereikt en dat zie ik als een belangrijk hoogtepunt.

Helaas waren er ook dieptepunten, zoals het overlijden van 
Cor Quinten. Hij was een gewaardeerd raadslid en een echt 
verenigingsmens. 

Corona heeft veel impact gehad op onze gemeenschap. Als gemeente 
hebben we zo goed als mogelijk alle beschikbare informatie gedeeld 
en aangegeven waar men terecht kan voor hulp. Ondernemers 
zijn gebeld om ze een hart onder de riem te steken en we hebben 
plantjes en erwtensoep uitgedeeld aan ouderen. Met het opgestelde 
post corona herstelplan hopen we de economie van ons eiland weer 
te verbeteren. 

Ik ben dankbaar dat ik acht jaar namens het CDA wethouder heb 
mogen zijn voor ons prachtige eiland. Ik hoop dat we nog lang 
zelfstandig mogen en kunnen blijven, zodat we nog meer mooie 
initiatieven kunnen realiseren. Daarnaast hoop ik dat we naar elkaar 
blijven omkijken, ook na corona en niet alleen op de zware dagen. 
Dat we elkaar blijven steunen en opzoeken.

Portefeuille
• Sociaal domein incl. Jeugd- en ouderenzorg
• Welzijn
• Openbare Geestelijke gezondheidszorg / de OGGZ 
 uit de Wet Collectieve Preventie / Volksgezondheid / 
 de AWBZ-subsidieregelingen / GGD
• Sport en accommodatiebeleid
• Economische zaken
• Vrije-tijds economie (Toerisme en recreatie, 
 incl. coördinerend wethouder toerisme en 
 recreatie De Bevelanden)
• Platform De Bevelanden

Wethouder Anja Slenter
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Gemeenteraadsverkiezingen
Stembureau extra open op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022
Op 14, 15 en 16 maart kan er gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Vanwege de huidige maatregelen tegen het coronavirus is het deze verkiezing mogelijk om op drie dagen te kunnen stemmen. 
Door het stemmen over meerdere dagen te verdelen zal er per dag minder aanloop zijn op de stembureaus. 

Gezien het inwonersaantal van de gemeente zal er gedurende de verkiezingen één stembureau extra geopend zijn op maandag 14 en 
dinsdag 15 maart 2022. Dit zal op maandag op het stembureau in Dorpshuis de Brug te Colijnsplaat zijn en op dinsdag op het stembureau 
in Dorpshuis Casembroot te Kamperland zijn. Deze stembureaus zullen van 7.30 tot 21.00 uur geopend zijn.

Stembureaus
Stembureau 1: Dorpshuis Zaal onder de Toren, Voorstraat 20 te Wissenkerke.
  Geopend op 16 maart 2022 van 7.30 tot 21.00 uur.
Stembureau 2: Dorpshuis Casembroot, Alexiaplein 3 te Kamperland.
  Geopend op 15 en 16 maart 2022 van 7.30 tot 21.00 uur.
Stembureau 3:  Dorpshuis het Drenthehuis, Burg. P. Wissestraat 5 te Geersdijk.
  Geopend op 16 maart 2022 van 7.30 tot 21.00 uur.
Stembureau 4:  Dorpshuis de Vriendschap, Noordlangeweg 6 te Kats.
  Geopend op 16 maart 2022 van 7.30 tot 21.00 uur.
Stembureau 5:  Dorpshuis de Stadsweide, Stadspolderlaan 1 te Kortgene
  Geopend op 16 maart 2022 van 7.30 tot 21.00 uur.
Stembureau 6:  Dorpshuis de Brug, Havelaarstraat 101d te Colijnsplaat
  Geopend op 14 en 16 maart 2022 van 7.30 tot 21.00 uur.

Weinig zwerfafval op Noord-Beveland

Rapportcijfer 9
Recent is de jaarlijkse schouwing uitgevoerd door De AfvalSpiegel. 
Het eiland blijkt nog steeds erg schoon: als rapportcijfer krijgen we 
gemiddeld een 9 (winkelgebied scoort een 8, woongebied scoort 

een 9 en buitengebied scoort een 10). Er zijn geen locaties als 
vuil of zeer vuil beoordeeld; in totaal zijn 50 locaties beoordeeld. 
Een prachtig resultaat en een bedankje waard voor alle inwoners!

Jaarlijks wordt een schouwing uitgevoerd om te onderzoeken hoe schoon het eiland is en in hoeverre er 

eventueel nadere maatregelen genomen moeten worden. 

Vanwege de huidige maatregelen tegen het coronavirus is het deze verkiezing mogelijk om op drie dagen te kunnen stemmen. 
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Ontwikkelingen 
woningmarkt 

Het jaar 2021 was een jaar waarin er veel gebeurde op de woningmarkt. 
Er zijn opvallend veel vergunningen verleend voor nieuwe woningen. 
De woningbouwprojecten in de Stadspolder van Kortgene, de Felixkade en
de Campervelden in Kamperland waren al in aanbouw maar in 2021 
werd de grond snel verkocht en werden er vele vergunningen aangevraagd. 
Ook de woningbouwlocaties in Colijnsplaat langs de valkreek en in Geersdijk aan de Westweg 
liepen goed. Beide locaties zijn inmiddels volgebouwd. Er zijn ook aardig wat vergunningen 
verleend voor bedrijfsgebouwen, onder andere op Het Rip. Door de toename van het aantal 
woningen is ook de bevolking toegenomen. Hieronder wat jaarcijfers

bron: Bouwbedrijf De Delta

2019 2020 2021

Aantal verleende omgevingsvergunningen 181 180 223

Aantal vergunde woningen 78 44 130

Aantal vergunde recreatiewoningen 3 50 50

Sloopmeldingen 99 76 71

Aantal opgeleverde woningen 72 74 66

Aantal uitgevoerde bouwcontroles 845 843 909

Aantal aanvragen om subsidie duurzaam bouwen 169 181 195

Uitgekeerde subsidies duurzaam bouwen € 66.457 € 97.057 € 86.435

Post Corona Herstelplan Noord-Beveland

In maart 2020 kregen we te horen dat Nederland op slot ging. 
Nu, ongeveer twee jaar later, hebben we nog steeds te kampen 
met corona. We hebben in de afgelopen twee jaar zoveel mogelijk 
informatie met ondernemers gedeeld in het kader van corona. In de 
tussentijd is er, tegelijkertijd met de totstandkoming van het Post-
corona versnellingsplan Zeeland, gewerkt aan een aanvullend plan 
voor Noord-Beveland. Het Post Corona Herstelplan Noord-Beveland 
is in juni 2021 vastgesteld. 

Het Post Corona Herstelplan Noord-Beveland bestaat uit drie fasen. 
Allereerst de korte termijn die gaat over samen uitvoeren. De 
lockdown-fase waarin acute hulp aan bedrijven nodig is door het 
stilvallen van de economie. Hier gaat het vooral om communicatie 
met en het doorverwijzen van ondernemers.

Vervolgens de middellange termijn welke gaat over het samen 
opwerken. Dit is de exitperiode waarbij naar voren komt waar er 
verdere stimulans nodig is. Het bedrijfsleven is het meest gebaat 

bij het weer kunnen uitvoeren van het eigen bedrijf. Op dit moment 
zetten we hier de eerste stappen in door de balans op te maken 
en reeds lopende projecten ondersteunend te laten zijn aan het 
economisch herstel.

Tot slot de lange termijn welke gaat over samen uitwerken. 
Ontwikkeling, versterking en versnelling aanpassingsvermogen 
van de economie. We zetten in op verdere ontwikkeling van ons 
Economisch beleid in lijn met de lange termijn maatregelen van 
het Zeeuwse Post Corona Herstelplan. Op dit moment is de situatie 
op lange termijn nog moeilijk te overzien en zal hier op een later 
moment verder aandacht aan besteed worden.

Heeft u als ondernemer vragen omtrent corona? U kunt hiervoor 
terecht bij het economisch loket van de gemeente of uw vraag 
stellen via de mail vragen@noord-beveland.nl.



Rustige jaarwisseling 
In de gemeente Noord-Beveland verliep de jaarwisseling rustig. 
De vuurwerkschade van afgelopen jaarwisseling bedraagt €1.500 
euro door vernielde afvalbakken en een gestolen verkeersbord in 
Kamperland. 
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Op Noord-Beveland een nieuw 
klimaatprogramma
De gemeente heeft een nieuw klimaatprogramma opgesteld. 
Na vaststellen van het Klimaatakkoord door Rutte III, diende het 
oude herzien te worden. Er is veel in beweging op gebied van 
klimaat. Steeds meer droge hete zomers, korte hevige regenbuien, 
overstromingen en een mondiale stijging van de temperatuur zorgen 
voor versneld stijgen van de zeespiegel. We hebben steeds mildere 
winters. Er is vanuit de EU al veel ingezet, maar we moeten verder. 
Je hoort de Haagse overheid zeggen; “we moeten van het gas af”, 
o.a. door druk vanuit Groningen is daar landelijk veel op ingezet. 

Op Noord-Beveland doen we het anders. Na het analyseren van 
de maatschappelijke discussies, opgezet rondom de “Toekomstvisie 
van Noord-Beveland”, heeft onze raad besloten gas te behouden 
voor onze inwoners. Zeker tot en met 2030. Er zijn namelijk geen 
kostenneutrale alternatieven voorhanden. We hebben net als 
alle andere Zeeuwse gemeenten de Regionale Energie Strategie 
vastgesteld, maar toch doorlopen we een andere route. Ons 
Klimaatprogramma zet nog steeds in op het fors terug brengen van 
de warmtevraag, immers, energie die je niet nodig hebt, hoef je 
ook niet duurzaam op te wekken, maar als alternatief voor geheel 

gasloos, wat natuurlijk altijd goed is, zetten we in op een hybride 
verwarming. Een warmtepomp voor het voor- en najaar en een 
gasketel voor de koude wintermaanden. Zo benut je van beide 
systemen de optimale rendementen en behouden we ons gasnet. 
Wie weet kunnen we dat op termijn vullen met waterstof?

De subsidieregeling voor verduurzaming van je woning blijft 
bestaan en wordt wellicht nog iets uitgebreid, we gaan weer 
een regentonnenactie opzetten en meer werken aan een groene 
buitenruimte. Een tuin vol tegels is “not done”! Daarnaast heeft de 
gemeenteraad geld vrijgemaakt voor een fors klimaatfonds. Net 
als het “samenlevingsfonds” zullen daarmee, volgens een nader 
vast te stellen procedure, maatschappelijke projecten op het gebied 
van verduurzaming ondersteund kunnen worden. Houdt u de 
mededelingen in het gele krantje in de gaten of kijk op onze website.
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Supermarkt 
Aldi in Kamperland
Sinds 2018 was er aan de Ruiterplaatweg 6 in Kamperland een tijdelijke supermarkt 
in gebruik. Deze supermarkt was een tijdelijke oplossing omdat de voorbereiding 
voor een permanente supermarkt wat meer tijd in beslag ging nemen. 

In mei 2021 is de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de permanente 
supermarkt. In augustus is de bouw begonnen en zijn de palen de grond in 
geslagen. De bouw verliep vrij voorspoedig waardoor eind december de deuren 
konden worden geopend voor de eerste klanten. Het gebouw waar de tijdelijke 
supermarkt in was gevestigd zal worden ontmanteld.

We kunnen hiermee een gevarieerd aanbod aan winkels bieden. Binnen 
verschillende prijsklassen is er een aanbod en we hopen dat alle inwoners en 
toeristen binnen onze eigen gemeentegrenzen de dagelijkse boodschappen kunnen 
en zullen gaan doen.  

Nieuwe 
ouderenadviseur 
voorgesteld

Nieuwe vrijwilligers+

In de gemeente Noord-Beveland is het Sociaal 
Loket (en daarbij horend An Butter) een begrip. 
An is inmiddels met pensioen en ik ben op 1 
oktober 2021 bij de gemeente Noord-Beveland 
begonnen om haar taken over te nemen. Ik 
ben Ans Leestemaker en heb tot 2002 eerder 
bij de gemeente gewerkt. Daarna ben ik 
jaren in Goes op het stadskantoor werkzaam 
geweest en heb ik de gemeentelijke uitkeringen 
uitgevoerd. Nu dus weer terug op Noord-
Beveland en daar heb ik veel zin in. Ik hoop u 
zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn met 
vragen binnen het sociaal domein. Dit kan zijn 
op gebied van ouderenzorg, declaratiefonds, 
steunpunt vrijwilligers en mantelzorgers. Of als 
u vragen hebt op financieel en/of sociaal gebied, 
tafeltje dekje of wmo. In het gele krantje zal 
ik u steeds informeren als er nieuws is of iets 
wijzigt. Ook mag u altijd contact opnemen en/
of afspreken als u vragen hebt, 0113 377337, 
e-mail a.leestemaker@noord-beveland.nl. 
Ik werk op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdagmorgen.

Vanuit het Sociaal Loket Noord-Beveland wordt aan de vrijwilligers een cursus 
aangeboden, verzorgd door SMWO.  Een vrijwilliger+ is van alle markten thuis en is 
daardoor breed inzetbaar.
De Vrijwilliger+ helpt met het versterken van een netwerk, helpt 
met het verstevigen van de eigen regie en eigen kracht, zodat zij 
weer zelfstandig verder kunnen gaan. 
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Ook in 2022 compensatie 
parkeerjaarkaart met GON-bonnen

Er is besloten om ook in 2022 het volledige bedrag voor een 
parkeerjaarkaart aan onze inwoners te vergoeden in de vorm van 
Gon-bonnen.

Jaarkaarten
De gemeente Veere voert voor onze gemeente het parkeerbeleid- 
en beheer uit. Het uurtarief zal in 2022 evenals in 2021 €2,40 
zijn en het dagtarief €12,00. Een jaarkaart blijft €100,- kosten. 
Het gemeentebestuur wilde in 2021 graag dat parkeren bij het 
Banjaardstrand betaalbaar blijft voor onze inwoners en daarom werd 
een jaarkaart voor 2021 volledig gecompenseerd in de vorm van de 
GON-bonnen. GON-bonnen zijn cadeaubonnen van de Gezamenlijke 
Ondernemers Noord-Beveland die bij veel van de aangesloten 
leden te besteden zijn. De jaarkaarten zijn niet langer op naam, 
maar op kenteken. Dit betekent dat wanneer er binnen een 
huishouden meerdere auto’s zijn, er ook, indien gewenst, meerdere 
parkeerkaarten aangeschaft dienen te worden.

Hoe vraagt u een kaart aan?
1. Ga naar www.noord-beveland.nl, op de homepage ziet u de 

button ‘parkeerkaarten’.
Via deze pagina kunt u doorklikken, zodat u op de pagina over 
parkeren op de website van de gemeente Veere komt.

2. 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. 

Pilot nascheiding verlengd
Gemeente Noord-Beveland is op 1 januari 2020 gestart met de 
pilot nascheiding van PMD, samen met de gemeente Reimerswaal, 
Borsele en Terneuzen.
Sinds 1 januari 2020 moet het Plastic Metaal Drankenkartons 
(PMD), samen met het restafval in de grijze container, met grijze 
kleurclip, de zogenaamde PMD+ container.
Het PMD+ afval gaat naar afvalverwerker AVR in Rozenburg, waar 
het PMD eruit wordt gehaald door de nascheidingsinstallatie en het 
restafval wordt verbrand. 

Waarom verlengen we de proef met 5 jaar?
Omdat het systeem zeker voldoet bij onze inwoners en we niet elke 
keer opnieuw moeten veranderen. Wel is er nog een verbeterslag te 
maken.
Bij de start van de pilot nascheiding PMD is rekening gehouden met 
een nascheidingsresultaat van ca. 25 kilo per inwoner per jaar. 
Het huidige nascheidingsresultaat is ca. 16 kilo (jaar 2020) per 

inwoner per jaar. AVR heeft laten weten dat de huidige scheiding in 
2021 verder zal stijgen naar aanleiding van diverse aanpassingen 
aan de nascheidingsinstallatie. Te verwachten is dat AVR door 
technische ontwikkelingen uiteindelijk 26 kilo per inwoner per 
jaar kan nascheiden (10 kilo meer dan in de huidige situatie). 
Daarnaast is de pilot nascheiding PMD  nadelig beïnvloed door de 
coronamaatregelen (meer afval vanwege thuiswerken).

Nascheiding is de meest gebruiksvriendelijke inzamelmethode, 
hoge service voor de inwoners. Doordat niet langer PMD apart 
wordt ingezameld, zijn er inzamelrondes weggevallen, dus minder 
CO2 uitstoot. De kosten voor het ophalen van PMD-afval zijn 
weggevallen. Ook het aanschaffen en verspreiden van de plastic 
zakken is weggevallen.
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Metamorfose Valkreek Colijnsplaat

Aan de linkerkant staat nu een gloednieuwe supermarkt SPAR met 
een ruim parkeerterrein en aan de rechterkant is de afgelopen jaren 
langs de Valkreek een nieuwbouwwijk verrezen. Alle woningen zijn 
inmiddels bewoond en de ontwikkelaar heeft het openbaar gebied 
aan de gemeente overgedragen. 

Complex
Deze ontwikkeling kwam er niet zonder slag of stoot en er gingen 
heel wat jaren overheen. Het kan gerust de meest complexe 
dorpsvernieuwingsoperatie van Noord-Beveland genoemd worden 
tot nu toe. Er waren veel betrokken locaties en veel betrokken 
partijen. Als gemeente waren we overtuigd van de uniekheid 
van deze bijzondere plek langs de Valkreek en daarmee ook de 
verkoopbaarheid van de woningen. De gemeente voerde onder 
andere overleg met betrokkenen, wijzigde het bestemmingsplan, 
verleende de benodigde vergunningen, haalde subsidies binnen en 
zorgde voor een verbinding tussen de jachthaven en de recreatie aan 
de West-Zeedijk. 

De graansilo’s werden in 2008 al door de ontwikkelaar ontmanteld. 
Voor de telefoonantennes, die aan de silo’s waren bevestigd, werd 
een mast gebouwd aan de Oost-Zeedijk. 
In 2011 is Garage Van Gilst verplaatst naar het voormalige 
gemeentelijke opslagterrein aan de Oost-Zeedijk. Het pand aan 
de Havelaarstraat was te klein geworden en was bovendien slecht 
bereikbaar voor grote landbouwwerktuigen. Aan de Oost-Zeedijk 
werd een grotere garage gerealiseerd met een bedrijfswoning, 
een wasstraat en een showroom. De bedrijfsgebouwen aan de 
Havelaarstraat werden in 2013 gesloopt en de bodem werd 
gesaneerd. 

Valkreek 2.0
Er werden in de beginjaren helaas te weinig woningen verkocht 
om de bouw van start te laten gaan. De kredietcrisis in de periode 
tussen 2008 en 2011 had daar bovendien geen gunstige invloed op. 
Dus bleef, ondanks ieders inspanning, het gebied langs de Valkreek 
nog steeds jarenlang onbebouwd. 
Het was tijd voor een frisse blik en een vernieuwende aanpak. 
In 2014 zijn nieuwe partijen (Fraanje Aannemingsbedrijf en NLo 
Projectontwikkeling) de uitdaging aangegaan en ze ontwikkelden 
samen het plan Valkreek 2.0. 
In 2015 stemde de gemeenteraad in met het voorstel van het 
college om een geldlening te verstrekken voor het bouw- en 
woonrijp maken, zodat het project vlot getrokken kon worden. En dat 
lukte. Er werden nu al snel woningen verkocht en die konden ook 
vrijwel direct worden gebouwd. De lening kon daardoor ook al heel 
snel worden terugbetaald.  
De familie Rijnberg ontwikkelde tegelijkertijd een plan voor de 
gronden die zij in eigendom hadden en zorgden voor de sanering 
van de opslaglocatie van de gewasbeschermingsmiddelen en de 
spuitinstallatie van de Sproeivereniging Noord-Beveland aan de 
Ringweg. Inmiddels zijn daar ook de laatste woningen opgeleverd. 
De brug over de Valkreek wordt momenteel vervangen door een 
nieuwe. In de nabije toekomst hopen we nog andere plekken in de 
omgeving aan te pakken en we zijn ook bezig met een speelplek aan 
de kop van de Valle. 
Het was alles bij elkaar een zaak van de lange adem, maar we 
zijn blij dat we hier hard aan zijn blijven trekken. Door vereende 
krachten is het gebied langs de Valkreek van een verrommelde zone 
getransformeerd in een aantrekkelijk woon- en leefgebied.

Herinnert u zich nog hoe u een paar jaar geleden via de Colijnsplaatseweg over de brug Colijnsplaat binnen reed? 

Met links de oude garage van Van Gilst en rechts drie graansilo’s van 21 meter hoog? Heel wat anders dan nu! 
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Vanaf mei 2022 worden er bij verschillende Noord-Bevelandse 
locaties bloemplukbonnen (met informatie over de bloemranden) 
verkocht. 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. Momenteel zijn deze in de 
winterperiode 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 nestelgebied.

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.

Noord-Beveland ook in 2022 weer 
een ‘bloemrijk eiland’

Eindeloos groen 

Stichting Akkerleven, de agrarische natuurvereniging op Noord-Beveland, verwacht dat er komende zomer weer veel 

kleurrijke randen te zien zullen zijn. Elk jaar wordt bekeken welke wensen de deelnemers hebben en hoeveel financiën 

beschikbaar zijn hiervoor. Dankzij de financiële bijdrage van de gemeente Noord-Beveland in de afgelopen jaren werd 

en wordt het mogelijk om langs verschillende akkers bloemranden in te zaaien met bijvriendelijke bloemmengsels.

Eindeloos 
gastheerschap 
en promotie
Met het wegvallen van VVV Zeeland per 1 januari 2021 is er hard 
gewerkt aan een tijdelijke oplossing voor 2021. Zo is het Tourist 
Information Point in de Veerweg te Kamperland geopend, heeft een 
ondernemer het initiatief genomen om een website te starten en 
is het initiatief van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Noord-
Beveland ‘Liefs vanuit Eindeloos Eiland’ doorgezet. In de tussentijd is 
er gewerkt aan een plan voor de toekomst. Het webinar ‘Eindeloos 
Gastheerschap’, de enquête onder stakeholders over gastheerschap 
en promotie van Noord-Beveland en het onderzoek van 
HZ studenten van de Garage naar gastheerschap en promotie 
hebben tot het plan ‘Eindeloos gastheerschap en promotie Noord-
Beveland’ geleid. Dit plan geeft richting voor de komende jaren. 
We gaan ons om te beginnen focussen op de borging van 
het Toerist Information Point en 
op een marketingstrategie 
voor Noord-Beveland welke 
ons helpt verdere plannen 
vorm te geven. 

In verband met Pasen zijn er gewijzigde openingstijden. 
Op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) is het gemeentehuis gesloten. 
Op maandag 18 april (Tweede Paasdag) is het gemeentehuis 
eveneens gesloten.

Gewijzigde 
openingstijden 


