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‘Varkenscoalitie’ stapt naar Raad
van State om stal tegen te houden
door Rob Paardekam
POORTVLIET – De zogeheten Thoolse varkenscoalitie is naar de Raad
van State gestapt om de komst van
een nieuwe varkenshouderij aan
de Bitterhoekseweg in Poortvliet
tegen te houden.
De gelegenheidscoalitie bestaat uit
Algemeen Belang Tholen, de lokale SP-afdeling, de actiegroep Varkens Nee en de Zeeuwse werkgroep van de Partij voor de Dieren. Zij trekken al sinds vorig jaar
samen op om te voorkomen dat
de nieuwe varkenshouderij, die ze
zelf ook wel eens varkensflat noemen, er komt.

Het college heeft zich altijd op het
standpunt gesteld dat ze niet anders kan dan de komst van de varkenshouderij toestaan, omdat er
sprake is van verkregen rechten uit
het verleden. Nieuwe aanvragen
voor dergelijke bedrijven zullen
niet worden gehonoreerd, omdat
de gemeenteraad jaren geleden al
heeft bepaald dat er geen ruimte
meer is voor grote varkenshouderijen. Aan de Bitterhoekseweg komen naar verwachting 5600 vleesvarkens in een stal met twee verdiepingen.
De genoemde coalitie heeft juridisch adviesbureau Groene Schild
laten onderzoeken of een gang

naar de Raad van State zinvol is.
„Ze zijn tot de conclusie gekomen
dat er een kleine kans is dat we
ons gelijk halen”, zegt voorzitter
Mini Roelvink van Varkens Nee.
„Maar het zal moeilijk worden.
Toch vinden wij dat we elke kans,
hoe klein ook, moeten aangrijpen
om deze ontwikkeling te stoppen.
Daar zijn we tenslotte voor opgericht. Bovendien is dit de laatste
stal die we wellicht nog tegen kunnen houden. Daarna komen er sowieso geen meer.”
De varkenscoalitie heeft de kwestie inmiddels aanhangig gemaakt
bij de Raad van State. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

vrij. 19.30-zon. 19.30 uur: M. Stroo.
Verloskundigenpraktijk Gemeente Borsele 06-53156391 (24-uur): J. Dekker.
Verloskundigen Reimerswaal
M. Lindenbergh en A. de Putter, tel.
0113-503842 bgg 06-65071049.
Apotheken
Avond- en weekenddiensten worden verzorgd door Mediq Apotheek Goes-Zuid,
Stationspark 35, tel. (0113) 270620.
Thuiszorg
24 uur bereikbaar: Allévo: tel. 0113249111.
BuurtzorgGoes noord 06-10446240,
Goes zuid 06-30698535 en regio Yerseke 06-13248886, regio Krabbendijke
06-23282980.
RST Zorgverleners: tel. 0342-405454.
Thuiszorg Cederhof, gemeente Kapelle,
0113-342710.
ZorgThuis SVRZ: Tholen 0166-601190,
Sint Maartensdijk 0166-667022, ‘s Gravenpolder,
Heinkenszand/Lewedorp
06-51270385,
(na
23.00
uur
06-53459764), Goes 06-27482669, (na

23.00 uur 06-53459764).
Dierenartsen
Beveland: Dierenartsenpraktijk Midden-Zeeland Karelse, van Dijk, Stokman,
van Anrooy: P.C. Stokman, ’s Gravenpolderseweg 39, Goes, tel (0113)213419.
De landbouwhuisdieren praktijk Mosselman en Verboom wordt verzorgd door
de Samenwerkende dierenartsen Zeeland. Tel.0113-342486 of 0113-313050.
Dierenkliniek Yerseke, Dierenkliniek Goes
en de gezelschapsdierenpraktijk Mosselman en Verboom: Drs A.E. Jobse, ‘s-Heer
Hendrikskinderendijk
99,
Goes,tel.
0113-228866. Dierenkliniek Dierzorg,
Yvette Boonman-Prins, Stenevate 1, Heinkenszand, (0113)568558, (24 uur bereikbaar).
Tholen: Dierenarts W. Brons, tel. (0166)
612596. Weekend-spreekuur Poortvliet,
Kalfsdamseweg 2, zat. van 8.30-9.00 uur
en Tholen, Regentessestraat 17, spreekuur za 11.30-12.00 uur, tel 0166-662596
Dierenambulance
0900-7673437 (24 uur bereikbaar).

weekenddiensten
Zaterdag 9 en zondag 10 juni 2012
Huisartsen
Huisartsenpost De Bevelanden, ’s Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785
(geopend ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00
uur, in weekeinde of tijdens feestdagen,
alleen na telefonische afspraak);
Patiënten huisartsenpraktijk de Pijlers
v. Dusseldorpstraat 3, Goes, tel.
0113-272000 . Spreekuur zat. en zon.
10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur.
Tholen/St. Phlipsland: Van vrijdag 17.00
tot maandag 8.00 uur: Huisartsenpraktijk
Bergen op Zoom, Paraselsuslaan 2, tel.
0164 273855.
Tandartsen
Noord- en Zuid-Beveland: C. A. de Ruiter,
Zonnebloemstraat 46, Goes, tel.
06-22347209. Spreekuur 10.00-11.00 uur.
Tholen en Bergen op Zoom (leden NMT):
telefonisch contact opnemen met eigen
tandarts.
Verloskundigen
Verloskundige Maatschap Goes, tel. 0113
224099 of via spoedlijn 06-11606640.
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Ezelspoor
zoekt steun
Stichting Ezelspoor in Stroodorp
bij Kamperland wil doorgroeien
tot zorgboerderij waar mensen
met een persoonlijk zorgbudget
hun dagen kunnen doorbrengen
met de acht ezels. Bianca Plune
wil ook graag een logeerhuis.
door Claudia Sondervan

A

l vier jaar wandelen
de ezels van het Ezelhuis in Stroodorp
over de Noord-Bevelandse dijken. Ze vermaken toeristen, recreanten en
schoolklassen, maar Vito, Sanne,
Lotte, Rafke en de rest van de kudde hebben inmiddels veel mensen
met problemen opgevrolijkt met
hun asinotherapie, die eigenaresse
Bianca Plune aanbiedt via de stichting Ezelspoor.
Kinderen, jongeren en volwassenen hebben geregeld hun dagbesteding bij de Stroodorpse ezels. Daar
wil Bianca Plune op voortborduren. Want bij haar ezels kan iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd of
geestelijke en fysieke gesteldheid,
terecht.
„Ik had hier laatst vijftien jongeren van de Klimopschool voor speciaal onderwijs. Ik kan die kinderen onbekommerd loslaten in de
wei, ook al lopen daar merries met
veulens. Ezels schrikken niet, die
raken niet zo snel uit balans. Als
we dan gaan wandelen, komen die
kinderen door de afleiding van de
ezels helemaal uit hun schulp.”
Maar Bianca ontvangt ook regelmatig kinderen met Downsyndroom, autisme of mensen die
moeten terugkeren naar de arbeidsmarkt en moeten wennen
aan werkritme, of die herstellen
van een burn-out. Die gastvrijheid
wil ze kleinschalig vormgeven in
een zorgboerderij. Een nieuw plan
is het ombouwen van één van de

‘Geen enkele zorgboerderij
in Zeeland heeft wat wij
hebben. Dit is uniek’

twee huizen op het terrein tot logeerhuis waar kinderen met beperkingen verzorgd kunnen verblijven, alleen of met hun gezin.
Daarvoor moet Plune het terrein
en de opstallen in eigendom verkrijgen. Het geheel aan de Stroodorpseweg is te koop gezet en de
verkoper heeft haast. Om de financiering van de vraagprijs van ruim
drie ton rond te krijgen, zoekt Plune samenwerking met een partner
op zorggebied. Plune voert overleg
met diverse instellingen. Binnenkort heeft ze een gesprek met
Noord-Bevelands wethouder Kees
van der Weele. „De gemeente wil
het Ezelhuis en Ezelspoor graag
voor Noord-Beveland behouden,
hebben ze mij verteld”, zegt Plune
dankbaar.
Josje de Koning, de ondernemerscoach op Noord-Beveland, denkt
ook mee over oplossingen. Plune
wil ook niet weg van Noord-Beveland. Maar mocht de koop niet lukken, dan heeft Plune met haar gezin en acht ezels in elk geval onderdak in Sint-Maartensdijk, bij familie. Dat zou wel betekenen dat
mensen als Mike uit Kortgene, die
met veel inzet en zorg als vrijwilliger meedraait, en de twee autistische jongens uit Kamperland die
bij het Ezelhuis hun dagbesteding
wensen, hun contact met de ezels
kwijt zijn.
„Ik heb hier zo’n groot netwerk
opgebouwd. Met mijn buren in
Stroodorp, met de kerkgemeente.
Ik heb een erkend stageleerbedrijf
voor maatschappelijke stages. De
Beatrixschool uit Zierikzee komt
hier met leerlingen voor praktijkgericht leren. ’t Gors komt rolstoeltochten maken. Hier komen wajongers als vrijwilliger werken”,
somt Plune op. „Ik ga samenwerken met Staatsbosbeheer voor excursies met jongeren naar de
Schotsman om jongeren de natuurgebieden in te krijgen. Dat
lukt met de ezels.”
En met de kippen, de kat en de
twee Friese Stabijhonden die er
ook wonen. Bij de kudde zijn deze
lente twee veulens geboren, Otto
en Julia. Een derde veulen kan elk
moment geboren worden.
www.facebook.com/ezelhuis

SP laakt ‘botte’ houding
provincie over fietspad
door Rob paardekam

Culinair genieten van een 3-gangen keuzemenu bij Restaurant de
Schelphoek in Serooskerke. Nu maar 5 32,95 voor 2!

VRIJDAG 8 JUNI
Kom langs in Serooskerke voor een culinair 3gangen keuzemenu bij Restaurant de Schelphoek.
Dat je je in Zeeland begeeft proef je meteen met
dit typisch Zeeuwse menu! Geniet van een malse
runderentrecôte, of van Zeeuwse, Belgische, Franse
of Grieks bereide mosselen…..eet smakelijk!
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SINT-ANNALAND – De SP in Tholen
laakt de houding van de provincie
in het conflict over een buitendijks fietspad op de dijk bij SintAnnaland.
De provincie wil zo’n pad niet,
omdat fietsers de vogels zouden
verstoren. Veel inwoners en organisaties op Tholen zijn er, evenals de
gemeente, wél voorstander van.
De Natuurvereniging Tholen doet
komende zomer zelf onderzoek
naar mogelijke verstoring van vogels. Als daar geen sprake van is,
heeft zelfs deze club geen bezwaren tegen een buitendijks fietspad.

De provincie zegt echter dat er al
genoeg informatie voorhanden is.
Op de vraag in hoeverre het onderzoek van de natuurvereniging nog
van invloed kan zijn op het genomen besluit is het antwoord helder: ‘Niet’.
De Thoolse SP, ook voorstander
van een buitendijks fietspad, laakt
de in haar ogen botte houding van
Gedeputeerde Staten. Volgens de
partij baseert de provincie zich op
een onderzoek dat is gemaakt in
opdracht van de vogelbescherming. „En dat is een extreme natuurclub, die doorlopend met processen dreigt als iets niet naar haar
zin is”, aldus de SP.

