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INTERVIEW MET
VAN DEN BERG

DRUKKE WEKEN
VOOR HOEFSMID

KLIK & WIN
ACTIE

Willemien Lemkes in gesprek
met Wout van den Berg van
de VVD

Hoefsmid heeft het druk in
deze periode van het jaar,
met alle straôfeesten

Win de nieuwe roman van
Hilary Mantel. Ga naar
www.deweekkrant.nl/actie
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Plannen en dromen voor waterdorp

Superdorp
Scharendijke
Een gemakkelijk te bereiken PLUS, aan de rand van
Scharendijke, met voldoende parkeerruimte en daarbij
een prachtige plek mét kas voor de bloemen en
planten van Country Garden. Super Scharendijke krijgt
steeds meer vorm.
Door Anneke Flikweert
SCHARENDIJKE - Een gezellig

autoluw plein aan de Dorpsstraat, met horeca, terrasjes en appartementen voor
toeristen die geïnteresseerd
zijn in duiken, surfen en
andere actieve bezigheden.
Een boulevard met strandpaviljoen aan het water en

ER ZIJN CONCRETE
PLANNEN EN MINDER
VER ONTWIKKELDE
IDEEËN
uitkijkpunten, zodat Scharendijke niet meer achter
de dijk verscholen blijft,
maar contact maakt met het
water. Maar ook inspelen
op nieuwe ontwikkelingen
rondom de Brouwersdam
en de jachthaven horen bij
de plannen rondom Super
Scharendijke.

Het begon als een soort
sprookje, met twee jongemannen die een supermarkt
runden in een dorpje in een
waterrijk gebied. De broers
Fennet zagen dat Scharendijke een vergeten plek
werd en stelden alles in het
werk om van Scharendijke
een Super dorp te maken.
De omgeving reageerde enthousiast op de plannen en
uiteindelijk de gemeente
ook. Met het verhuizen van
de PLUS-supermarkt van de
Dorpsstraat naar de Boutlaan komt er ruimte voor
nieuwe initiatieven in het
dorp zelf. Scharendijke ligt
immers ‘aan land en kust’ en
daar werd tot nu toe te weinig gebruik van gemaakt.
Verderop in Ons Eiland de
plannen die horen bij Super
Scharendijke en de reacties
van direct betrokkenen.
Lees verder op pagina 2

Trofee voor wandelroute
SCHOUWEN-DUIVELAND - De

wandelroutegidsen Het Watersnoodpad en Kroeglopers
zijn winnaars van de Wandeltrofee, de onderscheiding
voor de Wandelroute van
het Jaar 2014. Het is voor het
eerst dat deze trofee gedeeld
moet worden. “Het Watersnoodpad heeft het origineel-

ste thema, dat bovendien
zeer aanspreekt en op een
goede manier is uitgewerkt”,
vermeldt het juryrapport.
Het Watersnoodpad is 154
kilometer lang en loopt over
Schouwen-Duiveland. Het
themapad bestaat uit tien
etappes en voert langs littekens van de Ramp.

Met een bank op campagne
Met nog een kleine twee weken te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart, laten lijsttrekkers en kandidaat
raadsleden graag hun gezichten zien in de regio. Zo gaat de ChristenUnie met ‘De bank on tour’. Zaterdag stond de bank in
Oosterland en in Bruinisse. Inwoners konden op de bank plaatsnemen en in gesprek gaan met de kandidaten. Aankomende
zaterdag staat de bank ’s ochtends in Haamstede (Ring) en ’s middags in Zierikzee (Havenplein).
Foto Marieke Mandemaker

Herinrichting gaat toch door
ZIERIKZEE - De gemeenteraad

heeft met een kleine meerderheid ingestemd met de
herinrichting van het Havenpark en Kraanplein in
Zierikzee. De beslissing
over de Spaanse trappen in
de Oude Haven is vooruitgeschoven. Dit voorstel wordt
besproken als de herinrichting van de Oude Haven op
de agenda staat.
De voorstanders van de
herinrichting zijn blij. Kees
Bin: “Wij zijn blij met het
genomen besluit. We vinden het uiteraard jammer
van de trappen, maar deze
uitkomst was het hoogst
haalbare. Wij kijken uit naar

de uitvoering en denken
dat een meerderheid van
de mensen er tevreden over
zal zijn. De handtekeningenactie kwam steeds weer
terug in de beraadslaging en
hierbij willen we nog eens
benadrukken dat wij hier
in principe niets tegen hadden, als de informatie juist
was geweest. Ook klinkt
nog steeds het hardnekkige
gerucht dat er minder groen
zou komen. Het tegendeel is
waar; er komt meer groen en
er gaan geen bomen weg op
het Havenpark.”
Initiatiefnemer van de handtekeningenactie Jacques Geschiere reageert ook op het

Vragenlijst om Zeeuwse dialecten in kaart te brengen
ZEELAND - Zeeuwen kunnen

op de site www.hetverhaal
vanhetzeeuws.nl
vragen
over hun eigen streektaal
beantwoorden. Het doel is

om de enorme variatie binnen de Zeeuwse dialecten in
kaart te brengen. De resultaten worden bewerkt voor
artikelen of dialectkaarten.

De eerste vragenlijst staat
nu online, tot en met eind
april 2014. De respondenten
wordt gevraagd welke dialectwoorden zij gebruiken

voor bepaalde Nederlandse
woorden en hoe ze bepaalde
woorden uitspreken. Daarnaast worden enkele vertaalzinnen aangeboden.
Stationsweg 30
Oude-Tonge
Telefoon 06-51792812

WE ZIJN ER WEER
Grote sortering tuinplanten
tegen de allerlaagste prijs.

Bak violen 24 st. div. kleuren € 3,99
Potgrond 2 zakken à 40 ltr. € 5,00

besluit: “Onbegrijpelijk. Ongeloof, teleurstelling, boosheid en frustratie zijn de vele
reacties die mij bereiken.
De algehele tendens is dat
raadsleden worden gekozen
door de burgers. Dan zou je
verwachten dat ze luisteren
naar wat er leeft onder die
burgers en daarnaar handelen. Nee dus. De petitie
wordt genegeerd, wordt niet
serieus genomen en de politiek toont hiermee geen respect voor de burgers. Alleen
ONS, Alert!, GroenLinks en
het CDA hebben tegen het
aangenomen voorstel gestemd. Het oorspronkelijke
plan gaat dus gewoon door.”

Onze dichters
wanneer alles,
mooier is.
jouw zucht,
wordt mijn zucht.
op een dag,
een ander soort dag.
wanneer ik
levend wakker wordt .
wanneer alles in
jouw ogen schittert en
de kloven dieper zijn.
een dag als deze,
simpel gezegd.
Merel
Dichter nodig?
Bel 0111-416480

Aanleg fietspad voorbereid
NIEUWERKERK - Waterschap
Scheldestromen is woensdag begonnen met de eerste
voorbereidingen voor de
aanleg van het fietspad tussen Nieuwerkerk en Dreischor. Om het fietspad langs
de Stolpweg, de Nieuweweg
en de Zuiddijk tot de bebouwde kom van Dreischor
in het najaar van 2014 te kunnen realiseren, moeten nu,
nog vóór het broedseizoen,
struiken en een veertigtal
bomen worden verwijderd.
Dat gebeurt op de plaatsen
waar nieuwe dammen en
doorsteken naar het fietspad

nodig zijn. Ook voor het verleggen van kabels en leidingen moet er beplanting wijken. Het waterschap wil het
fietspad direct na de zomer
aanleggen. Het is de bedoeling om het vier kilometer
lange fietspad aan de oostkant van de weg aan te leggen. Het waterschap is nog
in onderhandeling met één
grondeigenaar. Door de aanleg van het fietspad wordt
de doorgaande route tussen
Nieuwerkerk en Dreischor
veiliger. De aanleg van het
fietspad duurt ongeveer vijf
maanden.

