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Yerseke, 2 november 2020,
Hierbij verzoek ik U als voorzitter der provinciale staten onderstaande noodoproep tijdig bij alle
statenleden te bezorgen.
Het spijt mij dat ik U deze brief moet schrijven , tot 2004 ben ik actief geweest in het openbaar bestuur
in zeeland onze mooie provincie door een burn out en mantelzorger ben ik aan de zijlijn beland ( 14
jaar weth. reimerswaal en 10 jaar wnd dijkgraaf noord en zuidbeveland.
Ik heb de persoonlijk de laatste 16 mnd de besluitvorming gevolgd inzake uw project zanddijk
molendijk te yerseke , ik vraag mij af of alles wel volgens de democratische vastgestelde spelregels is
doorlopen zowel bij u als bij de gemeente reimerswaal , wat is uw mening.
In reimerswaal in beslotenheid diverse malen vergaderen over dit onderwerp en later voor de vorm in
het openbaar.
Het zou u sieren als u de notulen van de laatst gehouden raadsvergadering tot u zou nemen ,
minimale raads meerderheid wellicht na de verkiezingen een minderheid
In de raad van onze gemeente zegt men dat ze allemaal voor rood zijn maar dat het een provinciaal
project is.
Rood zou immers mimimaal 20 miljoen duurder zijn dan roze/zwart.
Of dat zo zal zijn moet nog blijken., vele technische deskundigen op de vele open vragen bij rozr
zwart zoals funderings onbekendheid, verkeersveiligheid ,etc. roze zwart is ook niet
toekomstbestendig.
Daarnaast spreek men in de kern yerseke niet van ontsluit maar van afsluiting.immers roze zwart
geeft geen verbetering voor de kern. Alleen de spoorlijn wordt vermeden maar bij de rotonde van der
hoest gaan de vrachtwagens eerst en de personen auto kan aansluiten in de rij en dat voor een kern
met 8000 inwoners en toeristische ambitie.
Roze -zwart houd onvoldoende rekening met toekomstige ontwikkelingen.
Nu investeren in roze zwart 40 .50 miljoen is kapitaal vernietiging immers er zal blijken over 20.25
jaar dat roze zwart geen oplossing is waarom nu eens niet met de door deskundigen aangeprezen
rode variant en door de gemeenteraad van reimerswaal als eerste keuze genoemd niet ook nader
onderzoeken te samen met u keuze.
We kunnen het in zeeland wel gerealiseerd krijgen diverse andere grote projecten terwijl pensioen
fondsen recent aangekondigd om ook infra te willen investeren , we moeten ook van de gemaakte
fouten in verleden durven leren zoals niet verkopen aandelen nutsvoorziening.
Voorzitter der staten de onvrede in nederland wordt steeds groter zie interview bij vnl met
en zelfs in yerseke
traditioneel en volgzaam volkje maar nu niet meer..
Wellicht zegt u er komt nog inspraak met langlopende procedure s met als gevolg dat er komende 10
jaar nog geen spade in de grond is gezet , met als gevolg vele teleurgestelde bedrijven .bewoners.etc
Wellicht hebt U nog een nieuwe methodiek om een en ander beter te geleiden
Luctor en Emergo
bijvoorbaat dank,

