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Nieuwsbrief  december 2019

Beste dorpsgenoten,

Met de aanstaande feestdagen voor de deur nadert alweer het einde van 2019 en hopelijk voor 
iedereen een goed begin voor het nieuwe jaar, 2020. Voor ons is dit een moment om een aantal 
actuele zaken met elkaar te delen. 

Mededelingen vanuit het bestuur
Bärbel van der Weele heeft na een lange staat van dienst te kennen gegeven haar functie binnen de 
dorpsraad per 31 december 2019 te  willen beëindigen. Wij betreuren haar besluit, maar zullen dit 
vanzelfsprekend respecteren. Haar functie van penningmeester wordt (vooralsnog) overgenomen 
door medebestuurslid Johnny Wisse. Dit betekent dat er per 1 januari 2020  een vacature ontstaat in 
het bestuur van de dorpsraad.  We doen daarom hierbij een oproep aan potentiële kandidaten om 
zich bij ons te melden voor een vrijblijvende kennismaking en toetreding tot de dorpsraad.

Actuele zaken
* Nieuwe burgemeester
Op 18 december 2019 is Loes Meeuwisse geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Noord-
Beveland. Zij volgt hiermee waarnemend burgemeester Letty Demmers op. Loes Meeuwisse was 
tot dan wethouder te Goes. Wij heten Loes van harte welkom in haar nieuwe functie en rekenen op 
een goede samenwerking gedurende haar ambtsperiode.

* Plaatsing ondergrondse glascontainer.
Aan de Zuidweg staan op dit moment containers voor het inzamelen van glas, plastic en kleding 
(Leger des Heils). Per 1 januari 2020 zal het plasticafval niet meer worden gescheiden. De huidige 
restafvalcontainer wordt omgedoopt tot PMD+-container (Plasic, Metaal en Drankkartons), waarin 
dus ook het plastic mag worden aangeboden. Zie ter informatie de volgende website: 
https://www.zrd.nl/informatie/nieuws/bericht:afvalscheiding-in-zeeland-verandert. 
Met het verdwijnen van de plasticcontainer stelt het gemeentebestuur voor ook de kledingcontainer 
op te heffen en als alternatief voor het glasafval  een ondergrondse container te plaatsen. Dat kan in 
verband met aanwezige kabels en leidingen in de ondergrond echter niet op dezelfde locatie. In 
overleg met de dorpsraad zijn diverse alternatieve locaties onderzocht. Vooralsnog ziet het ernaar 
uit dat de optie ter plaatse van de vlaggenmast bij het Het Drentehuis de beste optie is.

* Gebiedsvisie Veerse Meer
Provincie Zeeland is een onderzoek gestart naar de ontwikkelingen rond het Veerse Meer. De 
betrokken gemeenten hebben hierbij diverse belangen. Enerzijds spelen recreatieve en economische
aspecten een rol.  Anderzijds bestaat er zorg over het respecteren van de bestaande natuur en het 
veiligstellen hiervan. De dorpsraad is in dit overleg vertegenwoordigd en stelt zich op het standpunt 
dat recreatie mogelijk moet zijn zonder geweld te doen aan de rust en natuur, waar juist vele 
bewoners en toeristen zich tot aangetrokken voelen.  Met andere woorden: Niet eindeloos bouwen 
in een fantastisch natuurgebied!

* Workshop en participatie
De overheid verlangt steeds meer burgerparticipatie. Taken die tot voor kort door overheden (rijk, 
provincie, gemeente) werden uitgevoerd worden waar mogelijk overgelaten aan de burger. Dit heeft
ook consequenties voor de verhoudingen tussen dorpsraad en gemeente. Het gemeentebestuur 
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organiseert daarom een “Workshop Dorpsraad & Participatie” op 4 februari 2020. Wij zijn daarbij 
vanzelfsprekend vertegenwoordigd. We houden u op de hoogte.

*Herdenkingsbos
Om financiële redenen biedt het gemeentebestuur geen ruimte voor een begraafplaats te Geersdijk.  
Er bestaan al geruime tijd ideeën als alternatief een”herdenkingsbos” te realiseren. Vanuit de 
dorpsraad  worden hiertoe de mogelijkheden onderzocht. De dorpsraad kan echter niet de 
exploitatie op zich nemen.Voor het beheer zal een stichting moeten worden opgericht. Wij nodigen 
vrijwilligers van harte uit voor deelname aan dit project.

*Vliethoeve
Wij hebben vernomen dat De Vliethoeve (Jeugdzorg, Kortgene) per 1 januari 2020 haar deuren zal 
moeten sluiten. Wij betreuren dit zeer voor de jeugdzorg in het algemeen en het zeer betrokken 
personeel in het bijzonder. Wij wensen eenieder het best denkbare in deze situatie.

Jaarafsluiting
Het is inmiddels traditie elkaar op oudejaarsdag te treffen in een ontspannen sfeer. We nodigen u 
daarom van harte uit voor een eindejaarsbijenkomst op dinsdag 31 december 2019 tussen 16:00 en 
19:00 uur in Het Drenthehuis. Wij ontvangen u met Glühwein en warme chocolademelk. Overige 
dranken zijn voor eigen rekening beschikbaar aan de bar.

“In het verleden behaalde successen zijn geen garantie voor de toekomst” Met deze bekende slogan 
nodigen we de oliebollenbakkers onder ons van harte uit tot deelname aan de 
oliebollenbakwedstrijd 2019. De wisselbekers in de categorieën “Jeugd” en “Volwassenen” wachten
al op hun (nieuwe) plaats.
Aanmelden kan per email aan info@dorpsraad-geersdijk.nl of door onderstaande strook in te 
leveren bij één van de bestuursleden.

Wij wensen iedereen Prettige Feestdagen en een in alle opzichten Gelukkig Nieuwjaar!

Graag tot ziens!
Dorpsraad Geersdijk

Johnny Wisse, Wesley de Haze, Jan Kastelein, 
Wim vanLobberegt, Esther van Leeuwaarden, Bärbel van der Weele, René van der Stoep
–.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ja, ik doe mee aan de oliebollenbakwedstrijd van 31 december 2019 van SDG
(aanmelden kan tot 28 december aanstaande)

Naam:
(email) adres:

mailto:info@dorpsraad-geersdijk.nl

