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VERKLARING

Bewonersgroep Zanddijk e.o. kritisch over plannen Provincie
De Provincie Zeeland houdt/hield woensdag-avond een bijeenkomst in Yerseke over
haar dubieuze plannen met de Zanddijk. De Provincie durfde het zelfs een
omgevingsdialoog te noemen...
Vertegenwoordigers en leden van de bewonersgroep zullen desalniettemin
toch aanwezig zijn om de, voor hen a-sociale, plannen aan te horen. Ze zullen
luisteren (een woord wat de Provincie bestuurders niet lijken te kennen...) maar er
niet op reageren. Ook zullen ze NIET meewerken aan werksessies over het
tracé-ontwerp.
NB : Je vraagt toch niet aan iemand om zijn eigen graf te graven !
Maar wat speelt er nu echt;
 De Provincie bestuurders zijn gemakshalve hun belofte vergeten (!) dat er
draagvlak voor het project moet zijn.
 48 bedrijven schreven al een duidelijke brief dat verbreding van de dijk geen
oplossing is, maar juist veel meer bijkomende problemen gaat geven. En
inmiddels zijn nog aanzienlijk meer bedrijven tot dat inzicht gekomen.
 De bewonersgroep is al 5 jaar bezig om de Provincie duidelijk te maken
1) dat er duidelijk teveel risico's aan het plan zitten.
2) het plan niet toekomst-bestendig is en dus geldverspilling is.
3) a-sociaal is tegenover bewoners, burgers en ondernemers.
Denk aan woningsloop en onteigeningen, omslachtige onveilige fiets-routes, grote
nadelen en hinder voor de dijk-gebruikers uit Yerseke, Kruiningen en wijde omtrek.
En zeker ook de economische schade voor veel ondernemers.
 Ook ondernemers willen een goede oplossing. Beter is om het bedrijventerrein Olzendepolder snel te ontsluiten met de zgn. zwarte tak. Aansluiten op
de Zanddijk (zonder rotonde) kan eenvoudig en is niet duur. En daarna
serieuze studie naar een tweede en betere ontsluiting van Yerseke (bijv. een
poldertracé )
 Onder andere via www.poldertrace.nl hebben al ruim 1.000 mensen de petitie
“maak de Zanddijk niet kapot..” ondertekend. Mensen die zien welke ellende
boven ieders hoofd hangt...
 De Zanddijk alleen als toeristische route en voor bestemmingsverkeer
gebruiken bespaart de Provincie onderhoudskosten. Maar spaart vooral ook
de mensen en flora en fauna. Bovendien goed voor de veiligheid.
 Wie legt er nu een weg aan die niemand wil.
Dus laat de Zanddijk met rust, er zijn betere opties !
De bewonersgroep roept de betrokken politici op te stoppen met het verspillen
van ons zuur verdiende belastinggeld en te zoeken naar -en open te staan vooreen beter alternatief in deze zorgwekkende kwestie.

