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Geachte heer, mevrouw,
De komende maanden is een aantal informatiebijeenkomsten en werkbezoeken gepland.
Onderstaand volgt een overzicht.
15 februari 2019, 15.30 – 17.30 uur: officiële opening vrij liggend fietspad Oud-Vossemeer
Uitnodiging en programma zijn verzonden, u kunt zich hiervoor aanmelden via het in de uitnodiging
vermelde e-mailadres.
Zie voor meer informatie in IBABS.
18 februari 2019, 15.00 – 18.00 uur: officiële opening Tractaatweg
Uitnodiging en programma zijn verzonden, u kunt zich hiervoor aanmelden via het in de uitnodiging
vermelde e-mailadres.
Zie voor meer informatie in IBABS.

NA DE VERKIEZINGEN:
In de commissie Economie van 11 januari 2019 is ten aanzien van de voorstellen voor werkbezoeken
afgesproken dat we deze voorleggen aan de nieuwe statenleden/een nieuwe commissie.
Voor twee werkbezoeken was de commissie van mening dat die voor de zomer georganiseerd moeten
worden, en dat dat alvast in gang gezet moet worden.
Dat betreft:

1) Werkbezoek Infrastructuur, Gebiedsgewijze aanpak Goes Noord West
Op verzoek van dhr. Van Hertum (PvdA) op een later moment in 2019 een werkbezoek organiseren rond
de Gebiedsgewijze aanpak Goes Noord West.
Daarin zitten een aantal onderwerpen:

-

Afwaardering N664
Ontsluiting Veerse meer en doorgaand verkeer Wolphaartsdijk
Autoluwmaken Poelbos in relatie tot het nieuwe bedrijventerrein Poel V
Aansluiting Goes naar Poel V en Goes

-

Deltaweg

De Dorpsraden van ’s-Heer Arendskerke en ’s-Heer Hendrikskinderen willen graag bij dit werkbezoek
worden betrokken.
De Dorpsraad van ’s Heer Hendrikskinderen heeft de commissie Economie uitgenodigd voor een bezoek
aan het dorp over met name de N664.

2) In de vergadering van de commissie Economie van 8 september 2017 afgesproken: werkbezoek

over: De ketengedachte "van de grond naar de mond", met bijvoorbeeld een bezoek aan Lamb
Weston/Meijer in Kruiningen en Coroos in Kapelle. Dit verzoek is al lang geleden gedaan, vandaar
dat de commissie ook dit bezoek in ieder geval wil gaan plannen.

De commissie wil verdere afspraken aan de nieuw gekozen statenleden/commissie overlaten.
Dat betreft dan de volgende bijeenkomsten:

3) Workshop LFB (belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking)
We zoeken nog een datum in 2019.
4) Zicht op Beleid over OP (Operationeel Programma) Zuid (in 2019)
Deze was aanvankelijk gepland voor 22 februari 2019, maar is verzet naar een moment ná de
verkiezingen.
Met o.a. een presentatie over de resultaten en impact van het OPZuid, een projectpitch en een discussie
over de toekomst (lessons learned en houtskoolschets nieuwe programma).

5) werkbezoek aan pont Sluiskil, in mei 2019
Graag ontvangt het bestuur van de dorpspont de statenleden evenals vorig jaar in of omstreeks mei 2019
om de dorpspont onder de aandacht te brengen en de resultaten van de inspanningen van bestuur en
vrijwilligers door te spreken om de pont de komende jaren in de vaart te houden.
De dorpspont vaart op werkdagen voornamelijk voor scholieren en niet tijdens de schoolvakanties. Er
wordt op werkdagen gevaren van bijvoorbeeld 1 t/m 18 april, 6 t/m 29 mei en de hele maand juni.
Het bezoek aan de dorpspont kan worden gecombineerd met een bezoek aan Museum Sluiskil, waarin
onder andere aandacht is voor het ontstaan van Sluiskil alsook de geschiedenis van industrie, kanaal,
bruggen en – uiteraard – (het 50-jarig bestaan van de) veerpont.

6) Vervolgbijeenkomst Statushouders en Arbeidsmarkt, herfst 2019
In de commissie Economie van 16 november 2018 is afgesproken dat er jaarlijks een bijeenkomst wordt
georganiseerd als vervolg op de beeldvormende bijeenkomst van 30 oktober 2018 over dit onderwerp.

7) Werkbezoek n.a.v. Agenda 2022 Visserij Zuid West Nederland, zomer 2019
Deze agenda is toegezonden met GS brief van 15 januari 2019, 19000785.
Dit werkbezoek moet desgewenst nog gepland worden en nader ingevuld.

8) GS-informatiebijeenkomst (of Zicht op Beleid) over Nationaal sportakkoord
We bespreken of dit gewenst is en zoeken erna een datum. Programma en uitnodiging volgen dan later.

