Verslag bewonersbijeenkomst op initiatief van SP Middelburg, 3 maart 2018

Ondanks de kou sneeuw stroomde de kleine zaal van Durps'uus op d'n oek in Nieuw- en Sint
Joosland zaterdagochtend 3 maart vol met dorpsbewoners en inwoners van de nabij gelegen wijk
Mortiere. Het doel van de door SP Middelburg georganiseerde bijeenkomst was om met elkaar te
bespreken of en hoe we de komst van een bedrijventerrein aan de Trekdijk nog kunnen
tegenhouden.
Na een lekkere bak koffie en inleiding van raadslid Inge Tupanwel trok een club enthousiaste en
strijdlustige mensen naar de Trekdijk. Daar aangekomen konden we met elkaar maar tot één
conclusie komen: ‘wat zonde als dit gebied verloren gaat aan industrieterrein!’ Gevolgd door de
vraag: ‘Maar wat is het alternatief, en als we al dat hebben, hoe krijgen we een meerderheid van
de gemeenteraad achter het idee om dat serieus te onderzoeken?’. Wat dat betreft was deze
ochtend een geslaagd begin. Duidelijk bleek dat niemand van de aanwezigen op een
bedrijventerrein aan de Trekdijk zit te wachten. En klonk de roep om in verzet te blijven en de
moed niet te laten zakken.
Discussie / opmerkingen na de wandeling
Hier de opmerkingen en suggesties die tijdens de wandeling en gesprek in de zaal klonken:
-

Er wordt door de gemeente gezegd: er is al zoveel geld ingestoken. Maar waarom is dit
gedaan? De grond had nooit aangekocht mogen worden. En waarom moet Nieuw- en Sint
Joosland de dupe worden van dit beleid, de inwoners is immers nooit iets gevraagd?
Wanneer het huidige beleid wordt doorgezet, is straks alles volgebouwd.

-

Moet je dan nu akkoord gaan met een alternatief, moet je dan niet inzetten op behoud van
de agrarische bestemming en daar gewoon keihard voor knokken? Inge Tupanwel (SPraadslid) antwoordt daarop dat als er geen oplossing gevonden kan worden die geld
oplevert, de gemeente zwaar verlies leidt en dat dit ten koste gaat van bijvoorbeeld
armoedebestrijding. “Maar dat is toch chantage?”, wordt gevraagd. Ja, antwoordt Inge, dat
is chantage.

-

Kun je een zonneweide aanleggen, want alles beter dan stank- en geluidsoverlast? En wat
als die zo hoog ligt dat er toch nog enig sprake is van plek voor weidevogels/biodiversiteit
en die omzomen met hoogstamfruit? Maar is het risico dat je de bestemming in
bedrijventerrein moet veranderen als je er een zonneweide wil maken niet te groot, want
wat let de gemeente om er dan uiteindelijk toch een bedrijventerrein van te maken? En een
zonneweide is heel goed voor het milieu maar het blijft een lelijk geheel. Zelfs als je er
hoogstamfruitbomen om heen zet...

-

Wat te denken van opslag van de stroom van zonnepanelen? Op steeds meer plaatsen
wordt grootschalig zonne-energie ingewonnen maar omdat er niet altijd zon staat is het slim
dat deze stroom opgeslagen kan worden. Of warmteopslag van Eastman, die zou deels
onder de grond kunnen? Veel aanwezigen zagen hier wel iets in. Tijdens de
raadsvergadering in januari heeft de SP-fractie een amendement ingediend om dit idee van
de werkgroep Trekdijk te laten onderzoeken. Inge waarschuwt wel dat het college
welwillend stond om dit te onderzoeken maar enkel als aanvulling op het bedrijventerrein in
plaats van als alternatief.

-

Petroesjka Sterk (raadslid SP) merkt op dat de fractie ook de gemeentelijke begroting door
zal moeten spitten op overbodige kosten. In het beste geval wijst deze zoektocht uit dat er
andere manieren, dan een bedrijventerrein op de Trekdijk, zijn om de gemeente Middelburg
financieel gezond te maken.

-

-

-

Misschien is het zaak om de gemeente er op te wijzen om eerst maar eens andere gronden
te ontwikkelen dan de Trekdijk om van de 100 miljoen schuldenlast af te komen.
Ruilverkaveling en de werkelijke beschikbaarheid en behoefte aan bedrijventerrein zouden
onderzocht moeten worden.
Achter Eastman is ook nog een groot stuk grond beschikbaar. Ook boer Kluijfhout zou
graag zijn land verkopen. Dat grenst aan Arnestein maar de gemeente lijkt er alles aan te
doen om dit niet in te willen zetten (bang voor gezichtsverlies?). Het verzoek is dan ook aan
iedereen om ogen en oren open te houden en het vooral met elkaar te delen als je iets
hoort of ziet op dat gebied.
Jammer dat de pers er niet bij was. Petroesjka Sterk: die was wel uitgenodigd, maar heeft
daar geen gehoor aan gegeven. Op 7 maart is er in Nieuw- en Sint Joosland een politiek
debat, naar alle waarschijnlijkheid is de pers daarbij wel aanwezig, dus hopelijk jullie ook.

Vervolgafspraken
De SP-fractie wil graag een vervolg geven aan de bijeenkomst om verder te praten. We zullen
daar weer een oproep doen via de krant en de mailadressen van de mensen die bij deze
bijeenkomst waren.
Concreet wordt er afgesproken dat:
-

-

Er een verslag van de bijeenkomst wordt verstuurd naar iedereen die een (e-mail)adres
heeft achtergelaten.
Zoveel mogelijk inwoners ook de buren en andere dorpsgenoten enthousiast maken om het
verkiezingsdebat op 7 maart bij te wonen.
Bewoners die zelf een spandoek of protestbord kunnen/willen maken dit woensdag mee
nemen naar het debat.
Creatieve bewoners protestborden ontwerpen en plaatsen op zichtlocaties in en rond het
dorp, bijvoorbeeld de Weizichtweg.
Inwoners van Nieuwland zich laten horen tijdens het debat.
Ideeën/opmerkingen/vragen en suggesties met elkaar gedeeld kunnen worden.
De SP ook een protestposter probeert te ontwerpen die bij het verslag van de bijeenkomst
gevoegd zal worden. Alle bewoners kunnen deze poster uitprinten en achter hun raam, op
de voordeur of op iedere andere in het oog springende plek ophangen.
De SP voor posters zorgt die voor het debat huis aan huis verspreid zullen worden zodat
iedereen in het dorp voor het raam kan hangen.
De SP-fractie nader onderzoek zal doen naar de genoemde alternatieven (zonneweides,
warmte/restenergieopslag/ landgoederen en mogelijk nog later aangedragen alternatieven
De SP bewoners ondersteunt bij protestacties.
De SP-fractie ook tijdens het verkiezingsdebat op woensdag 7 maart alles uit de kast zal
halen om te voorkomen dat er een vervuilend en belastend bedrijventerrein aan de Trekdijk
komt.

De perfecte oplossing hebben we nog niet gevonden maar in aanloop naar het debat van 7 maart
zijn er wel plannen genoeg om het Nieuwlandse geluid te laten horen. Daarna kunnen we weer bij
elkaar komen om (nieuwe) alternatieven te bespreken en eventuele acties voor te bereiden.
Nieuw- en Sint Joosland leefbaar houden is een speerpunt voor SP Middelburg. Een
bedrijventerrein op de Trekdijk tast die leefbaarheid keihard aan en is voor ons dan ook geen optie.
Voor en met alle inwoners en omwonenden van Nieuw- en Sint Joosland blijven we ons met hand
en tand verzetten en zullen we niet accepteren dat bewoners de dupe worden van falend
aankoopbeleid. Daarbij is draagvlak van de bewoners van belang.

Tot slot:
U kunt uw vragen/opmerkingen/ideeën m.b.t. de Trekdijk delen met de SP-fractie via raadslid Inge
Tupanwel: e-mail: ingetupanwel@gmail.com

