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Elders in de MT leest u veel informatie over de 
Trekdijk en het Veerse meer.
In de gemeenteraad van Middelburg zijn deze on-
derwerpen ook voorbij gekomen.

Op 28 mei stond de exploitatieopzet van de Trekdijk 
op de agenda. Uit die exploitatie blijkt dat als alle 
beschikbare 15 hectare wordt verkocht tegen een 
goeie prijs er nog een flink verlies wordt geleden. 
Uit de voorspellingen van de provincie blijkt dat er 
heel weinig vraag is naar bedrijventerreinen voor de 
komende 10 jaar. Er is een grote kans dat er maar 
5 ha verkocht wordt. Dan is het verlies groter dan 
dat je de hele Trekdijk als landbouwgrond verkoopt. 
Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat die 5 ha 
worden ingevuld door een afvalverwerkingsbedrijf.

Daarom heeft de SP een motie ingediend om de 
Trekdijk te verkopen en niet door te investeren in 
het bouwrijp maken van het perceel. Deze motie 
werd ondersteund door D66 maar helaas, zoals wel 
werd verwacht verworpen.

De SP vind het uiterst jammer en een gemiste kans 
dat de schone alternatieven van de werkgroep 
Trekdijk uit Nieuw en Sint Joosland geen serieuze 
aandacht krijgen. Als er eenmaal een vervuilend 
bedrijf staat komen er geen schone alternatieven 
meer naast. De kans dat Middelburg en met een 
zwaar verliesgevende en vervuilde Trekdijk wordt 
opgescheept door verkeerde keuzes van de coalitie 
is levensgroot!

Op 1 juli stond de verkeersproblematiek rond het 
Veerse meer op de agenda van de gemeenteraad. 
Al in 2004 was het  verkeersknelpunt in Arnemui-
den al bekend en de oplossing daarvoor ook: in het 
verlengde van de Langeweg een tunnel onder het 

spoor en de snelweg door. Ondertussen verscheen 
het ene bestemmingsplan na het andere om de re-
creatie rond Veerse meer zuid uit te breiden zonder 
dat er aan een goede verkeersoplossing werd ge-
werkt. Maar nu moet het wel omdat naast Arnemui-
den aan het Veerse meer nog een dorp met ruim 
7000 bewoners die één - tot tweemaal in de week 
aankomen en vertrekken bijkomt. Er zijn een aantal 
oplossingen voor de korte termijn voorgesteld die 
geen van allen voldoen. De robuuste oplossingen 
voor de lange termijn kosten veel tijd en veel geld.

De SP heeft een motie ingediend om de uitbreiding 
van het waterpark Veerse meer niet te laten begin-
nen voordat er ook een aanvang is gemaakt met de 
aanleg van de verkeersoplossingen, waardoor er 
geen verkeersknopen meer kunnen ontstaan.
Het is toch logisch dat als je een dorp bouwt je ook 
voor de juiste verkeersmaatregelen zorgt?!

Deze motie werd alleen gesteund door Groen 
Links. De overige partijen zijn te zeer geboeid door 
de financiële voordelen van het waterpark Veerse 
meer, zodat zij de verkeersproblemen voor zich uit 
schuiven op het bordje van de inwoners van Arne-
muiden en Lewedorp.

Tenslotte nog wel goed nieuws voor het sociaal wa-
renhuis: de SP heeft een motie ingediend, samen 
met de PvdA, CDA en CU, die met algemene stem-
men is aangenomen,  om het college aan te sporen 
weer in gesprek te gaan met de voedselbank en 
de kledingbank om tot een sociaal warenhuis te 
komen. 

Huib Ghijsen, fractievoorzitter SP gemeenteraad
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Ontwikkelingen rond de Trekdijk van Nieuw- & St.Joosland.

Nieuwlanders staan pal voor een kwalitatief goede leefomgeving. Al jaren vormen de plannen van dit college samen 
met de coalitiepartijen VVD, CDA, SGP en LPM een grote bedreiging voor de leefomgeving van het dorp Nieuw- & 
St.Joosland. 
De financiëel slechte situatie van de gemeente Middelburg dreigt ertoe te leiden (lijden) dat beslissingen worden geno-
men die niet een investering naar de toekomst zijn, maar het dempen van (beer)putten vanuit het verleden. 
Nieuwlanders zijn strijdbaar, dat zit in hun genen. Ook nu blijkt dat weer. Een kracht van deze strijdbaarheid zit vooral 
in het collectief wat het dorp met elkaar vormt. Recent bleek dat weer.
Afgelopen tijd is een enquête in het dorp uitgezet, alle wooneenheden ontvingen een enquêteformulier. Voorafgaand 
aan de vragen werd kort en duidelijk objectieve informatie weergegeven. 
Zo stond het adviesscenario van de college en het scenario van de werkgroep Trekdijk naast elkaar en werd van een 
objectieve toelichting voorzien:

Maar liefst 52% respons kwam binnen, wat erg hoog is voor zo’n enquête.
Het overduidelijke beeld was dat het dorp pal achter de visie van de dorpsvereniging en van de werkgroep Trekdijk 
staat. Een impressie van de uitslag:

Hiermee is het draagvlak voor het scenario van de 
werkgroep Trekdijk duidelijk aangetoond.
Dat was immers de vraag van het college: toon 
maar eens aan dat het voorstel van de werkgroep 
op draagvlak binnen het dorp kan rekenen. 
Het dorp verwacht dat de invulling van de Trekdijk 
een investering in leefbaarheid en dus in de toe-
komst zal zijn en dus niet het dempen van putten 
van het verleden. Daar laten Nieuwlanders zich 
niet voor gebruiken en dat zullen de Nieuwlanders 
steeds duidelijk blijven maken aan de Middel-
burgse politici. 

Jan Zwemer, fractieondersteuner SP-Middelburg
(graag bereid nadere info te geven)
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  DE VEERSE MEER VISIE - SYLVIA TUINDER

Over het volbouwen van de Zeeuwse kust hebben we 
ons jaren terug al heel druk gemaakt. Toen is er een kust-
visie gekomen, waardoor het in ieder geval niet zomaar 
meer kan, het volbouwen van de kust.
Nu is een Veerse Meer Visie in de maak; Afgelopen vrij-
dags is hier een Statenvergadering 
van de provincie over geweest.

Veerse meer visie. 
Het Veerse meer is uniek als 
Natuurgebied (natura 2000) en is 
internationaal van belang voor hon-
derden vogelsoorten die hier broe-
den en bijzondere landschapswaar-
den . Vogels die de overgang nodig 
hebben van land naar water, zoet 
naar zout, klei naar zand. Vogels 
die hier broeden, overwinteren, 
hun plek vinden als trekvogel, de 
oevers dus hard nodig hebben. Het 
Veerse meer: Een gebied waar je 
ver kunt kijken, waar je rust ervaart 
en veel natuurlijk leven. Een open-
baar gebied waar iedereen mag 
komen. Een uniek recreatiegebied 
en dat willen we ook zo houden. 
Veel bewoners en recreanten willen 
dat zo houden, vinden die natuur 
belangrijk. Ja het Veerse meer 
WAS, voor iedereen openbaar toe-
gankelijk. Een gebied waar natuur 
en recreatie goed samen gingen. 
Maar dat groeit sinds enkele jaren 
scheef. De openbare ruimte staat 
onder druk. Het bouwen langs de 
oevers is in hoog tempo toe geno-
men. Veel bewoners maken zich 
daar druk over. Openbare ruimte 
staat onder druk! Er is ook steeds 
meer verstoring door geluid en licht. Grote motorboten 
die grote boeggolven veroorzaken, maken dat vogels die 
langs de oevers broeden het wel kunnen schudden,  het 
door hen gebouwde nest, hun broedsel wordt overspoeld. 
De herrie wordt meer, het wordt steeds drukker op het 
water.
Juist de stille watersporten, zoals surfen en zeilen zijn 
veel minder verstorend.  
Kortom: we hebben het al veel vaker geroepen: Het is 
dus keihard nodig dat de gebiedsvisie Veerse Meer er 
komt! Veel partijen hebben er hun zegje over gedaan. Er 
staan goede dingen in en zijn meerdere belangen afge-
wogen. De toon is goed. Het geeft aan wat er kan en wat 
er niet kan. De toekomst ziet er goed uit: er mag alleen 
ontwikkeld worden met respect voor natuur.

Waar de kustvisie het grootschalig bouwen en scheef-
groei (eigenlijk ook te laat) heeft weten te stoppen is 

het bouwen aan het Veerse meer in sneltreinvaart door 
gegaan.
Want de Veerse Meer visie gaat gepaard met een grote 
lijst aan pijplijnprojecten (die door kunnen gaan). Een te 
grote lijst met projecten die ZO niet voldoen aan wat de 

Veerse meer visie 
beoogt dat er overal 
in Zeeland bewoners 
zich laten horen. 
handtekeningenac-
ties, petities, een 
menselijk lint langs 
het Veerse meer. 
Maar ook gemeenten 
die zich laten ho-
ren omdat zij netjes 
wachten op de komst 
van de Veerse Meer 
visie terwijl andere 
gemeenten gewoon 
door gaan met hun 
projecten.
Grootschalige re-
creatieparken, zoals 
Waterpark Veerse 
meer waar net zoveel 
recreanten moeten 
gaan vertoeven 
als er wonen in het 
naastgelegen stadje 
Arnemuiden: 7000 
mensen erbij: een 
verdubbeling van het 
aantal gebruikers 
van het gebied het 
Veerse meer, de 
overlast het autover-
keer: de bouw van 20 

meter hoogte en 35 meter hoog, het is buiten proportie. 
Bewoners voelen zich niet gehoord, andere gemeenten 
vinden het teveel! De impact is te groot en doet afbreuk 
aan het doel van de visie. Voordat de Veerse Meer visie 
van start gaat is het al verpest: te grote plannen, maar er 
is te weinig ruimte.

Daarom deed de SP een oproep aan alle politieke partij-
en in provinciale staten om onze motie te steunen, met de 
strekking om gewoon door te gaan met de gebiedsvisie, 
maar om de lijst met pijplijnprojecten te herzien omdat het 
teveel bebouwing zou betekenen. 

We dienden dit voorstel in omdat:
- Het Veerse Meer een gebied is waar om reden van 
natuur, rust, ruimte en recreatie een visie voor wordt 
opgesteld en de lijst met bouwprojecten (die wel zouden 
mogen) te groot is en de impact ervan afbreuk doet aan 
het doel van de visie;



Suggesties, opmerkingen of vragen over de Middelburgse Tribune ? Stuur een mailtje naar middelburg@sp.nl. Bellen 
kan natuurlijk ook: 0118-629828. Ook als u meer wilt weten of zelf wilt helpen bij het werk van de SP in Middelburg 
kunt u contact met ons opnemen. Kijk ook eens op de website: www.middelburg.sp.nl  
of op Facebook: facebook.com/SPMiddelburg of Twitter: twitter.comSP_Middelburg.
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Geachte gemeenteraadsleden van de gemeente Middelburg,

Onderstaande mail is een fragment van een mail, welke wij u in september 2018 hebben gestuurd, ten einde uw 
aandacht te vragen voor ons en onze situatie in zake de toekomst van camping “De Witte Raaf” in Arnemuiden en wij 
hadden de hoop, dat dit uw stemming d.d. 8 oktober 2018, wat betreft de toekomst van deze camping, zou kunnen 
beïnvloeden. Helaas was dit niet het geval. Nu is “het zwaard van Damocles op ons hoofd terecht gekomen”, want wij 
hebben, na vele jaren onduidelijkheid, min of meer verplicht, gekozen voor het verlaten van Zeeland, als prachtig va-
kantieoord, waar wij 23 jaren hebben mogen vertoeven, maar dit terzijde. Waar wij enorm in teleurgesteld zijn, is de 
respons van de gemeenteraad van Middelburg na het doen toekomen van dit schrijven, want de fractie van de SP, 
bestaande uit mevrouw Petroesjka Sterk en de heer Huib Ghijsen, is de enige fractie geweest, welke heeft gereageerd 
door actie te voeren voor het voortbestaan van deze camping met jaarplaatshouders en van de overige fracties is er 
niemand geweest, die zelfs maar de moeite heeft genomen een bericht te sturen, waarin de ontvangst van de mail 
werd bevestigd en dit stelde ons teleur. Inmiddels kennen wij, dankzij onze vrije tijd in Zeeland, veel Zeeuwen en daar-
door blijven wij zeer positief over deze geweldige bevolkingsgroep, maar wij zijn zeer teleurgesteld in de houding van 
het overgrote deel van de gemeenteraadsleden van de gemeente Middelburg, die wij hebben aangeschreven. Onze 
vrienden in de gemeente Middelburg zeggen, dat deze laconieke houding “Zeeuw-onwaardig” is. Langs deze weg wil-
len wij alle medewerk(st)ers van de SP Zeeland hartelijk bedanken voor hun inzet en medeleven. Mevrouw Sterk wen-
sen wij, samen met haar man, een heel fijne toekomst in Gelderland. De andere partijen in de gemeenteraad wensen 
wij veel beterschap en hopen, dat zij in het vervolg meer oog en oor hebben voor de “roependen in de woestijn”.

Met vriendelijke groeten,
Truus en Arie Sederel     

EEN ROEPENDE IN DE WOESTIJN

- Veel bewoners en recreanten verontrust zijn omdat ze 
zien dat er nu al een grote toename aan recreatieparken 
aan het Veerse meer is, waardoor de open toegankelijk-
heid verdwijnt, de waterkwaliteit en leefbaarheid, natuur, 
rust en ruimte zeer onder druk staan. Wij en ook andere 
leden van Provinciale Staten van Zeeland die de mening 
van de Zeeuwse bewoners en recreanten heel belangrijk 
vinden.

Helaas waren er teveel tegenstemmers en is dit voorstel 
niet aangenomen.

In ieder geval ben ik hierover wel zwaar teleurgesteld!

Als je wilt kun je nog terugkijken wat ik vanuit SP Zeeland 
afgelopen staten vergadering over de Veerse meer visie 
heb gezegd en hoe andere partijen er in stonden. Als 
je vrijdag niet hebt gekeken naar de statenvergadering, 
en dat wel zou willen over dat wat de reactie was op de 
motie over de Veerse meer visie, kun je hierop klikken. 
Dus als jullie nog willen weten hoe andere partijen er op 
reageren en er in staan, dan is het goed om hier even 
terug te luisteren: 

https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provin-
ciezeeland/20200710_1

We hebben een voorstel (motie) ingediend en andere 
partijen hebben deze mee ingediend. Dit waren naast de 
SP ook Groen Links, 50 Plus en D66. Zij stemden dus 
voor het voorstel. Helaas heeft dit voorstel het dus niet 
gehaald.
Het is mijns inziens diep triest dat al die andere partijen 
zich niet eens uitspreken over de waarde van het Veerse 
meer, dat ze niet meededen en wilden zeggen dat ze dit 
volbouwen ook niet willen. Dit soort waarden zijn niet uit 
te drukken in korte termijn economie en geld. De mooie 
verhalen van projectontwikkelaars gaan toch te vaak om 
geld verdienen.

De SP deed ook mee met de actie bescherm het Veerse 
meer met een menselijk lint aan het Veerse meer. Samen 
met Bescherm de Delta stonden we anderhalve week te-
rug met een afstand van 1,5 meter naast elkaar langs het 
Veerse meer. En weet je hoe iedereen wist waar hij staan 
moest? We hadden op iedere sta-plek een rode tomaat 
neergelegd: bij wijze van stip!! Heel ludiek!!

Groet van Sylvia Tuinder


