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Opvang ontheemden

Veerweg Kamperland 
vrijwel voltooid

Veerweg

Oekraïne

We hebben als gemeente tevens een 

medewerker aangesteld die zich specifiek 

hiermee bezig houdt en is het eerste aanspreekpunt 

voor betrokkenen en inwoners met vragen en 

initiatieven. 

Kleding en Meer
Zo is er onder andere Kleding en Meer geopend in Kamperland, 

hier kan men terecht voor kleding en spullen. Door het enorme 

aanbod van kleding en allerlei andere spullen die wij ontvingen, 

is het idee ontstaan om dit ook op Noord-Beveland aan te 

bieden in plaats van een en ander door te geven aan instanties 

in Middelburg en/of Goes. Met hulp van vrijwilligers hebben wij 

in Kamperland een locatie, waar wij gebruik van mogen maken, 

zo goed mogelijk ingericht. Wij zijn geopend op afspraak, dus is 

er iets nodig schroom niet om contact op te nemen.

Onderwijs
Daarnaast krijgen de kinderen onderwijs op Noord-Beveland:

• Kinderen tot zes jaar worden opgevangen op de 

basisscholen in de huidige woonplaats van de kinderen. 

• Kinderen tussen 6 en 12 jaar gaan naar de taalklassen 

(nieuwkomersonderwijs). De taalklas op Noord-Beveland 

is op basisschool De Vliete in Wissenkerke. 

• Kinderen vanaf 12 jaar gaan naar Internationale 

schakelklassen (ISK's) in Middelburg.

Meer informatie 
Meer informatie is te lezen op de website 

www.noord-beveland.nl/oekraine. Daar hebben we de 

veel gestelde vragen en de antwoorden op een rij gezet. 

Als u vluchtelingen opvangt, of een lokaal initiatief heeft dan 

horen we het graag! Als u vragen heeft die op de website 

niet beantwoord worden, dan kun u contact opnemen met de 

gemeente via oekraine@noord-beveland.nl. 

Een nieuw riool; nieuwe lichtmasten; nieuwe kabels en 

leidingen; een nieuwe asfalt laag; nieuwe goten; inritten, 

parkeervakken en trottoirs. De weg kan weer heel lang 

mee. Hopelijk tot tevredenheid van veel bewoners. In de 

winterperiode worden bomen en hagen aangeplant. Met 

voltooiing van deze 4e fase van dit ‘Rondom Kamperland’-

project is de Veerweg geheel af.  

Vervolg
De herinrichting van de Sophiastraat is in de ontwerpfase. 

Verder is het voornemen om het grindpad tussen Albert Heijn 

en de Noordstraat - A. van Heestraat te bestraten. Dat project 

vindt plaats na de bouwvak. Het grind dat daar ligt wordt 

verwijderd zodat onkruid minder kans heeft om te groeien. 

De bewoners en eigenaren van de garages worden door de 

gemeente en de aannemer nog ingelicht. 

Gemeente Noord-Beveland zet zich net zoals 

de andere gemeenten flink in voor de 

Oekraïense ontheemden. Met alle Zeeuwse 

gemeenten gaan we na hoe we binnen 

Zeeland zo goed mogelijk hulp kunnen 

bieden en organiseren we opvang voor 

de vele vluchtelingen uit Oekraïne. We 

werken hiervoor dan ook nauw samen. 

De laatste fase van de herinrichting van de Veerweg 

is afgerond. Het is het laatste onderdeel van het 

gezamenlijke project Rondom Kamperland in 

samenwerking met de ondernemersvereniging 

Kamperland en de dorpsraad Kamperland (Dorak).
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Klimaatprogramma 

Asbest van het dak 

2022-2030

Subsidieregeling

Waterstof in plaats van aardgas
Bijzonder is de afwijking ten opzichte van landelijk beleid, wij 

gaan niet van het gas af! Onze gemeenteraad heeft besloten 

daar vooralsnog van af te zien aangezien er geen “kostenneutraal 

alternatief” voorhanden is. Dit is vastgelegd in de Toekomstvisie 

en nogmaals geborgd in het Klimaatprogramma 2022-2030. Als 

alternatief voor aardgas, waar we met onze huizen allemaal erg 

van afhankelijk zijn, wordt onderzocht of er per 2040 waterstof 

ingezet kan worden. Alle aardgasgebruikers moeten dan hun 

verwarmingstoestellen aanpassen of vervangen. Een behoorlijke 

ingreep waar we nog even de tijd voor hebben. We houden u 

daarvan op de hoogte. Aangezien waterstof minder warmte-inhoud 

heeft en nu nog duurder om te maken blijft het terugbrengen van 

de warmtevraag de belangrijkste opgave! Wij ondersteunen u daarin, 

met lokale en nationale subsidies en informatievoorziening. 

In onze “Voorlichtingsruimte duurzaam bouwen” in Wissenkerke 

kunt u iedere 2e dinsdag van de maand van 19.00 tot 22.00 uur 

verschillende opties bekijken.

Daarnaast zorgen asbestdaken bij brand voor extra 

gezondheidsrisico’s en hoge kosten voor het opruimen van het door 

de brand verspreide asbest. Ook daarom is verwijdering (sanering) 

van asbestdaken noodzakelijk. Door de hoge kosten voor het 

opruimen van asbestdeeltjes bij brand zijn asbestdaken steeds vaker 

niet meeverzekerd door verzekeringsmaatschappijen. Het hebben 

van een asbestdak wordt hierdoor een groter risico.

De gemeenteraad van Noord-Beveland heeft in 

januari van dit jaar een nieuw Klimaatprogramma 

voor de periode 2022 tot en met 2030 vastgesteld. 

Bron van het Klimaatprogramma is bestaande 

wetgeving zoals Klimaatakkoord, klimaatwet, 

Zeeuws Energie Akkoord, de Regionale Energie 

Strategie 1.0 en de Zeeuwse Klimaat adaptatie 

Strategie maar ook onze eigen Toekomstvisie 2030. 

We hebben van deze bronnen de voor Noord-

Beveland relevante items verzameld en in een 

logische opbouw geplaatst. 

Asbest werd voor 1994 in golfplaten verwerkt. Asbestgolfplaten 

liggen op veel boerenschuren, op bedrijfsdaken of kleine 

schuurtjes. Omdat asbest tot 1994 werd gebruikt zijn daken met 

asbest erop minstens 25 jaar oud en dus steeds meer gevoelig 

voor weersinvloeden. Met het stimuleren van verwijdering 

van asbestdaken wil de overheid zoveel mogelijk milieu- en 

gezondheidsproblemen voorkomen, die ontstaan door het 

vrijkomen van asbestvezels in de lucht. Asbest is namelijk een 

kankerverwekkende stof.
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Nieuwe participatie-
medewerker voor 
Noord-Beveland

Participatie

Sinds 1 mei jl. ben ik, Karin Singh, bij de gemeente  

Noord-Beveland in dienst getreden in de functie van  

adviseur burger- en overheidsparticipatie. 

Als adviseur burger- en overheidsparticipatie ben ik zowel 

binnen de gemeente als voor de inwoners en belanghebbenden 

van Noord-Beveland het aanspreekpunt als het gaat om 

vraagstukken op het gebied van participatie. 

De gemeente wilt bij ieder maatschappelijk vraagstuk de 

meest passende vorm van participatie inzetten, omdat 

bij ieder vraagstuk verschillende partijen betrokken zijn 

met andere belangen, verschillende wettelijke kaders 

en verantwoordelijkheden. Aan de hand van het recent 

vastgestelde Toetsingskader Participatie, ga ik mijn uiterste best 

doen om te zorgen dat iedereen oog krijgt voor participatie!

Nog even in het kort iets over mezelf. Ik ben 33 jaar en 

woonachtig in Kats. Met mijn man heb ik twee dochters 

van 10 en bijna 12 jaar oud. In mijn vrije tijd ben ik vaak te 

vinden bij de paarden en ben ik actief als vrijwilliger bij diverse 

verenigingen. 

Door mijn opgedane ervaringen bij diverse projecten in 

samenwerking met de gemeente, ben ik zeer geïnteresseerd 

geraakt in participatie. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik 

deze functie mag gaan vervullen binnen de gemeente. Ik heb er 

veel zin in om deze nieuwe uitdaging vorm te gaan geven!

Op dinsdag en donderdag ben ik op het gemeentehuis te 

vinden. Als ik niet aanwezig ben, kunt u altijd een bericht voor 

mij achterlaten of een mailtje sturen naar k.singh@noord-

beveland.nl.

Met vriendelijke groet,

Karin Singh

Mobiliteit
In het Klimaatprogramma is ook de transitie van mobiliteit 

voorzien. Vanaf 2030 mogen er geen nieuwe auto’s meer 

verkocht worden met een verbrandingsmotor. Fossiele 

brandstoffen worden uit gefaseerd. De overheid zorgt voor 

voldoende openbare laadinfra, maar thuis laden blijft altijd het 

voordeligste. We gaan u daarvoor per kern benaderen. 

Meer groen in de tuin 
Het veranderende klimaat zorgt ook voor verdroging en 

extra opwarming. Dit geeft kans op hittestress. Met name in 

verharde tuinen kan het in warme zomers onaangenaam warm 

worden. U kunt daar wat aan doen door meer groen in uw tuin 

op te nemen. Dan kan ook het regenwater beter in de grond 

wegzakken.

Subsidieregeling
Om eigenaren van asbestdaken te stimuleren hun asbestdak 

te verwijderen heeft de gemeente Noord-Beveland een 

subsidie beschikbaar. De exacte regels die horen bij deze 

subsidiemogelijkheid kunt u vinden in de Subsidieverordening 

Asbest van het dak Noord-Beveland 2022-2023, opgenomen 

op onze website. In tegenstelling tot de voormalige regeling 

geldt deze subsidieregeling ook voor daken in het buitengebied 

en is er geen verplichting meer tot het aanbrengen van 

zonnepanelen op een gesaneerd dak. 

Voor het verwijderen van een asbestdak gelden regels en 

voorwaarden. Een asbestdak met een minimale oppervlakte 

van 35 vierkante meter mag alleen door een gecertificeerd 

asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd. 

Bedrijven dienen het asbest altijd te laten verwijderen door een 

daartoe gecertificeerd bedrijf. 

De verwijdering van asbest moet altijd vooraf worden  

gemeld bij de gemeente Noord-Beveland. U kunt via  

www.omgevingsloket.nl een melding indienen.
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Kinderburgemeester
stimuleert fietsen 
naar school

De Zeeuwse 
Leefstijlroute

Fietsen naar school

Lintje

Leefstijlprogramma

Kinderburgemeester Noa Bergman wil jongeren stimuleren om 

met de fiets naar school te gaan en minder de bus te nemen. 

Fietsen is gezond en draagt daarnaast bij aan een schoner 

milieu. Om die reden krijgen de Noord-Bevelandse jongeren, die 

een elektrische fiets aanschaffen bij één van de geselecteerde 

fietsenwinkels binnen de gemeente, een korting 

van €200,- euro. Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar 

en de actie loopt tot 1 september 2022. Zo ben jij voor de start 

van het nieuwe schooljaar voorzien van een nieuwe elektrische 

fiets. Ben jij geïnteresseerd en wil je van deze actie gebruik 

maken? Mail dan naar kinderburgemeester@noord-beveland.nl 

en vraag naar het aanmeldformulier.

In mei is De Zeeuwse Leefstijlroute van start ge-

gaan in de gemeente Noord-Beveland! De Zeeuwse 

Leefstijlroute is een laagdrempelig leefstijlpro-

gramma waarbij wandelen centraal staat en daarbij 

gewerkt wordt aan de conditie en het leggen van 

sociale contacten.

Het programma duurt in totaal 20 weken waarbij er elke 

week met een groep wordt gewandeld. Verschillende (zorg)

professionals zullen de wandelaars begeleiden tijdens de 

wandelingen. Samen gaan zij aan de slag met de leefstijl. Er 

wordt gewandeld op verschillende niveaus en daardoor is het 

programma voor iedereen toegankelijk. Er zijn geen kosten aan 

verbonden.

Op dit moment hebben ruim 30 Noord-Bevelandse deelnemers 

zich aangemeld, wat in verhouding tot de overige Zeeuwse 

deelnemende gemeenten een zeer hoge opkomst is.

‘Dat betekent dat het project op voorhand al voorziet in een 

behoefte waar we als gemeente erg blij mee zijn en we vooral 

trots zijn op hoe enthousiast het programma wordt ontvangen’, 

aldus wethouder Van Belzen.

Ken je iemand die een lintje verdient?
Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de  samenleving. 

Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar deze 

personen zouden best eens in het zonnetje mogen worden gezet. 

Ken je zo iemand, en vind je dat deze persoon publieke erkenning 

verdient? De meest waardevolle waardering voor hem of haar is het 

toekennen van een Koninklijke onderscheiding of ‘lintje’. Iedereen 

mag zo’n lintje aanvragen, voor elke gewenste kandidaat. 

Iemand kan een lintje verdienen als sprake is van persoonlijke 

bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan 

vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een 

betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide.

Aanvragen
Via de website www.lintjes.nl vind je uitgebreide informatie over het 

aanvragen van een Koninklijke onderscheiding. Via www.lintjes.nl/

voordragen kun je digitaal een kort online verzoekformulier invullen. 

Dat formulier belandt bij de woongemeente van de persoon die je 

wilt voordragen. Onze medewerker bekijkt het verzoek en beoordeelt 

of er voldoende aanleiding is om over te gaan tot de voordracht. 

Daarna stuurt zij per e-mail een link naar het complete digitale 

voorstelformulier. Ook is het mogelijk via www.lintjes.nl/voordragen

zelf het voorstelformulier te downloaden en offline in te vullen. Je 

mag het voorstelformulier ook opvragen bij de gemeente. 

Aanvraag indienen voor 15 juli 2022
Als je een onderscheiding wilt aanvragen voor de Algemene Gelegenheid in 2023 (de lintjesregen), dan moet de aanvraag voor uiterlijk 

15 juli 2022 worden ingediend.
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De Zeeland Veilig App, met 
pushmelding bij groot incident

App

Bij een dreiging of groter incident in Zeeland kijkt u voor informatie en advies op de 

website www.zeelandveilig.nl. Daarnaast is er nu de gratis app Zeeland Veilig.

Meteen bericht
U kunt een pushmelding (een melding met geluid) ontvangen bij een groot incident in uw 

omgeving, of in een gekozen postcodegebied. Bijvoorbeeld als ee n overstroming dreigt, 

er een grote brand is met veel rook, een zeer zware storm of bijvoorbeeld grootschalige 

uitval van stroom. Zo weet u snel wat er aan de hand is en wat u kunt doen.

De Zeeland Veilig app is gratis verkrijgbaar in de Appstore en in de Google Playstore. 

Kijk voor meer informatie op 

www.zeelandveilig.nl/app.

Blauwe vlaggen

Veilig strand en veilige havens

Blauwe Vlag
De Blauwe Vlag wordt elk jaar uitgereikt door de Stichting 

Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK). Met de Blauwe 

Vlag-campagne in Nederland betrekt de stichting overheden, 

ondernemers en recreanten bij de zorg voor schoon en veilig water, 

mooie natuur en een gezond milieu en duurzame jachthavens. 

Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale 

herkenning- en kwaliteitssymbool voor schone stranden met goede 

waterkwaliteit en veilige en schone jachthavens.

Vrijwillig voldoen aan criteria
De locaties vragen de Blauwe Vlag onderscheiding vrijwillig aan. In 

de praktijk betekent dit dat jachthavens en stranden moeten voldoen 

aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede 

sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. 

Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning voor de 

inspanningen die de strandgemeente of jachthavenbeheerder op dit 

gebied heeft geleverd. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks 

wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden 

en jachthavens nog aan de vereisten voldoen.

Zwemwaterkwaliteit
Zwemwaterkwaliteit is een belangrijk criterium van Blauwe Vlag. 

Deze moet de EU-classificatie “uitstekend” hebben. De jury van 

Blauwe Vlag is verheugd dat er weer op meer stranden een Blauwe 

Vlag kan wapperen omdat de waterkwaliteit daar verbeterd is.

Het Banjaardstrand, Jachthaven Roompot Marina in Kamperland, Marina Kamperland en Haven WSV Noord-

Beveland in Colijnsplaat mogen het keurmerk Blauwe Vlag voeren. Jachthaven Delta Marina B.V. in Kortgene 

mag zelfs het keurmerk voeren inclusief groene wimpel (een jachthaven verdient deze wimpel als zij boven 

op de internationale criteria extra inspanningen gedaan hebben op gebied van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en verduurzaming van de jachthaven).
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Doen jullie mee?

Spring op de fiets met 
opa of oma
Op zoek naar een leuke zomeractiviteit voor jou en je 

klein(kind) van 6 t/m 12 jaar? Doe mee met de gratis 

VVN Zomerchallenge! Tijdens de challenge ga je: 

  een fietstocht ontwerpen

  plaatsnamen sprokkelen

  een verrassingsfietstocht maken

Dit kan gemakkelijk in je eigen omgeving, op een 

moment dat je zelf kiest.

Opgeven kan via: vvn.nl/zomerchallenge

of scan de QR-code en ontvang je 

eigen opdrachtenboek.

Maak
kans op

een familie-
uitje!
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