
‘Noodsprong’ zal 
niets veranderen

Hoogleraar: ‘Verzoek had weinig zin’ 

een verzoek van marien West-
strate aan Han Polman om de
vrijdag ingestelde vertrouwens-
commissie te ontbinden, heeft
weinig zin. ,,een noodsprong”,
oordeelt emeritus hoogleraar
Bestuurskunde Arno Korsten. 

Joeri Wisse 
Kruiningen

De commissaris van de koning
heeft weliswaar verantwoordelijk-
heden bij de benoeming van de
nieuwe burgemeester, maar de raad
zélf is volgens Korsten in deze
kwestie de baas. Het conflict ligt op
een vlak waarvoor de wet geen spe-
cifieke regels kent,   stelt hij. ,,De
commissaris kan niet partijen zo-
maar tot de orde roepen. Buiten
het geven van advies,  zijn z’n mo-
gelijkheden beperkt.” 

Volgens Korsten is het geen on-
overkomelijke zaak dat één van de
partijen  niet aanschuift bij de sol-
licitatiegesprekken. ,,Maar voor de
kwaliteit van de democratie is het
niet bevorderlijk dat de op een na
grootste fractie niet participeert in
het proces.”

Tegelijk noemt de hoogleraar de
opstelling van de coalitiefracties

‘begrijpelijk’, gezien het feit dat
Weststrate eerder uit de school
klapte.    ,,Je kunt zeggen: hij heeft
zijn straf uitgezeten, dus je begint
weer met een schone lei. Je kunt
ook zeggen dat politiek gebaseerd is
op vertrouwen. En als iemand eer-
der heeft gelekt,   onthoud je dat
wel.”   Bij Leefbaar Reimerswaal
was Weststrate de enige kandidaat.
,,Als die partij slim was geweest en
gevoel had voor politieke verhou-
dingen, hadden ze ook niet met
hem moeten aankomen. Zelfs al is
het de fractieleider.”

Terug luisteren
Korsten adviseert sollicitanten op-
names van raadsvergaderingen te-
rug te luisteren. Zo krijg je een
beeld van de politieke verhoudin-
gen én van Leefbaar Reimerswaal;
de partij die bij de sollicitatiege-
sprekken straks ontbreekt. ,,Een
reisje met je partner door de ge-
meente volstaat niet meer als voor-
bereiding.”

Waarnemend burgemeester Piet
Zoon, die het afgelopen jaar heeft
gewerkt aan het verbeteren van de
onderlinge verhoudingen in de
raad, wil geen commentaar leveren
op de recente gebeurtenissen.

BEVELANDEN EN THOLEN
BE

6 woensdag 12 april 2017

een 100 meter lange terp met
vervuilde grond die blijft liggen
en minder bos dan beloofd. de
dorpsraad van ’s-Heerenhoek is
niet blij dat aanpak van het
Amac-terrein achteraf een ver-
trouwelijk staartje blijkt te heb-
ben. 

melita lanting
’s-Heerenhoek

Het voormalige Amac-terrein in ’s-
Heerenhoek wordt gesaneerd en
grotendeels ingericht als park met
bos. Een klein deel is bestemd voor
woningbouw. Dat is de deal tussen
eigenaar Cingelveste en de ge-

meente en provincie zoals die vorig
jaar bekend is gemaakt en zo staat
de afspraak beschreven in de raads-
stukken. Daarin wordt niet gespro-
ken over opslag van vervuilde
grond op het terrein zelf. Dat blijkt
pas als de vergunning in maart 2017
wordt gepubliceerd. Ook de langja-
rige optie die Cingelveste krijgt op
de koop van nog eens 4.300 vier-
kante meter grond staat niet in de
stukken. 

Maar nu blijkt dat dit al wel door
B enW besloten is medio vorig jaar.
,,Daar kwamen wij als dorpsraad
vorige maand achter’’, zegt secreta-
ris Rinus Knuijt. De dorpsraad wil
dat de vervuilde grond toch wordt

afgevoerd en dat het stuk grond
waar Cingelveste een optie op heeft
wordt ingeplant met bomen en
struiken, zoals beloofd. 

Waarom Borsele niet zelf naar
buiten is gekomen met de opslag
van vervuilde grond en de optie
voor extra grond blijft onduide-
lijk. Volgens wethouder Kees West-
strate is dit vooral een nadere uit-
werking van de deal. ,,De puntjes
op de i. Wij hebben naar een oplos-
sing gezocht en op een gegeven
moment moet je nader tot elkaar
komen’’, aldus Weststrate. Volgens
hem waren de raadsleden wél op de
hoogte. ,,Het collegebesluit is wel
naar de raadsleden gegaan.’’

Dorpsraad wil af van vuile grond Amac

goes
Inloophuis Oase,
Rooseveltlaan 87,
ochtend – Inloop
voor koffie en thee;
Jeugdcentrum
SMWO, De Spinne,
09.30-11.30 uur –
Inloopspreekuur
voor vragen over de
computer; 10.00-
11.00 uur – Spreek-
uur van wijkagent in
de wijkinfowinkel;
Beweegtuin Goes-
Zuid, 09.45 uur – In-
loop; Bibliotheek,
10.00-11.30 uur –
Wekelijks Digitaal
Café; Kunstuitleen
De Bevelanden,
Westwal 45, 13.00-
17.00 uur – Exposi-
tie tekeningen Kar-
hang Mui;  Am-
bachtscentrum,
13.00-17.00 uur –
Paasactiviteit voor

kinderen; Calvijn
College, Klein
Frankrijk 19, 14.30-
18.30 uur – Ten-
toonstelling ‘Grote
Terugkeer van het
Joodse volk’; Sport-
zaal de Spinne,
15.30-16.15 uur –
Zaalvoetbal voor
jongeren van 12 t/m
15 jaar; 16.15-17.15
uur – Zaalvoetbal
vanaf 15 jaar; Roos-
eveltlaan 87, 19.00
uur – Start Fiets-
tocht; Sportzaal
Thorbeckelaan,
19.00-20.00 uur –
Sporten voor men-
sen van 55 tot 70
jaar met Heidi Bras;
DaVinci Cinema,
20.00 uur – Man-
nenavond met voor-
première ‘Fast &
Furious’
KAPelle

De Vroone, C.D.
Vereekestraat 74,
13.00-17.00 uur –
Biljarten voor seni-
oren; 19.15 uur –
Bridgeavond
KloeTinge
Dorpshuis Amicitia,
Schimmelpennick-
straat 14, 20.00 uur
– Lezing over Or-
gaandonatie door
Ger Lodewick 
KRuiningen
Reimerswaalhal,
09.30-10.30 uur –
Bewegingsuur 50+
RillAnd
Restaurant de
Nieuwe Vliedberg,
10.00 uur – Wande-
len in groepsver-
band
YeRseKe
Oosterscheldemu-
seum, overdag –
Expositie keramiek
Jos van Bommel.

� goes gerard Alderliefste staat vandaag met zijn voorstel-
ling ‘dubbel leven’ in de Torenzaal van slot oostende in
goes. Alderliefste vertelt over zijn leven als verslavingsarts
en muzikant. Hij speelt liedjes van zichzelf en anderen in het
nederlands en frans. Alderliefste trad in het verleden op
met Paul de leeuw, Cor Bakker, Ramses shaffy en liesbeth
list. de voorstelling begint om 20.00 uur. 

goes

Inloopdagen
Beweegtuin 
De Beweegtuin in
Goes-Zuid houdt in-
loopdagen op
woensdag 12 en
donderdag 20 april
en op donderdag 11
mei. Muriël Hen-
drikx, medewerker
fysiotherapie van
Ter Weel, is dan
aanwezig om uitleg
te geven over de
mogelijkheden die
de toestellen bie-
den. Op woensdag
12 april is de inloop
om 09.45 uur, op
donderdag 20 april
om 11.00 uur en op
donderdag 11 mei
om 10.30 uur. De in-
loop duurt een half
uur en deelname is
gratis.  

BeRgen oP Zoom

Sportclinics
voor mensen
met beperking
Het Jeugd- en Jon-
gerenwerk van de
gemeente Tholen
houdt de komende
maanden vier sport-
clinics en een
sportdag voor men-
sen met een beper-
king. De eerste cli-
nic vindt plaats op
woensdag 12 april
bij Zwem- en Wa-
terpolovereniging
De Krabben in
zwembad De
Schelp in Bergen
op Zoom. De clinic
duurt van 18.15 tot
19.15 uur.  Een
zwemdiploma is
verplicht. Deelname
is gratis. Inschrijven
via cwa@tholen.nl.

KloeTinge

Kritisch geluid
orgaandonatie
Ger Lodewick stelt
op woensdag 12
april in Kloetinge
kritische vragen
over orgaandona-
tie. Lodewick ba-
seert zich naar
eigen zeggen op de
in Duitsland zeer
bekende transplan-
tatiechirurg Ru-
dolph Pichlmayr.
Deze schreef vlak
voor zijn dood: ,,Als
we de samenleving
werkelijk volledig
zouden voorlichten
over orgaantrans-
plantatie, krijgen
we geen orgaan
meer." De bijeen-
komst is om 20.00
uur in dorpshuis
Amicitia. 

AldeRliefsTe in goes
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MIJN DORP, MIJN STAD

Tholen wil banen, geen robots
Rob Paardekam
Tholen

Bedrijven die zich op Tholen willen
vestigen, moeten noemenswaar-
dige werkgelegenheid bieden. ,,We
verkopen geen grond aan bedrijven
die alleen met robots aan de slag
gaan’’, stelt wethouder Frank Hom-
mel. ,,Dat is goed voor een beetje
ozb en een eenmalige grondop-
brengst, maar wat wij vooral willen
is werkgelegenheid.’’

Tijdens de vergadering van de
commissie ruimte vertelde Hom-
mel dat onlangs al een paar onder-
nemingen zijn doorverwezen, om-
dat ze toekomstige panden op be-
drijventerrein Welgelegen enkel

wilden gaan gebruiken voor opslag.
Hij gaf toe dat de gemeente alleen
in het begin zo sturend te werk kan

gaan. ,,We kunnen niet afdwingen
dat bedrijven hun werknemers
nooit zullen vervangen door ro-
bots.’’ Desondanks probeert de ge-
meente er volgens hem alert op te

zijn dat ondernemingen langdurig
voor werkgelegenheid gaan zorgen.

Hommel liet verder weten dat na
de zomer met de ondernemers ge-
praat gaat worden over een naams-
verandering van het Thoolse be-
drijventerrein. In een nota werd
onlangs de naam ‘Businesspark A4
Tholen’ voorgesteld, om de gun-
stige ligging, vlakbij de snelweg, te
benadrukken. ,,Maar het kan ook
nog best iets anders worden’’, aldus
de wethouder. Op een vraag hoe
het staat met de komst van Com-
pakboard wilde hij niet al te diep
ingaan. Al enkele jaren gaan er ge-
luiden dat de producent van agro-
vezelplaten een grote vestiging wil
bouwen op Tholen.

Gemeente Tholen wil
sturend te werk gaan
in de komst van
nieuwe bedrijven 

IN HET KORT

Coalitiepartijen SGP, CDA en
VVD sluiten Marien West-
strate van Leefbaar Reimers-
waal uit van deelname aan de
vertrouwenscommissie die op
zoek moet naar een nieuwe
burgemeester voor Reimers-
waal.  
De partijen willen voorkomen
dat hij, net als in 2005, ge-
heime informatie lekt. Omdat
ze Leefbaar Reimerswaal als
partij niet wilden uitsluiten,
stemden ze op Joey Smet.  Hij
liet zoals aangekondigd weten
de benoeming niet te accep-
teren.

� Arno Korsten


