Zet hier een korte, pakkende omschrijving van uw
nieuwsbrief.
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Voorwoord van bestuur
en redactie
Al maanden maken we met zijn allen een
moeilijke tijd door. Vele werkzaamheden en
activiteiten zijn beperkt. Het is uitstel en
soms ook wel afstel. Er zijn mensen die zich
strikt houden aan de opgelegde regels van
het kabinet en er zijn ook weer mensen die
het ‘allemaal maar flauwekul vinden’.
Iedereen mag een mening hebben en ook
uitdragen maar waar wij zelf heel alert op
zijn: NIEMAND MOET
SPELEN MET EEN ANDERMANS
GEZONDHEID door nonchalant te zijn.
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Redactie, belangrijke
telefoonnummers en
handige links
Eindredacteur: Robert Asselman
Opmaak , ABN & spellingscontrole: Chris Van
Hoecke
Alle redactieleden dragen bij aan de
gepubliceerde artikelen in deze nieuwsbrief.
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De volgende D'n Meulenwiek verschijnt in augustus
Naast de vaste rubrieken brengen we:
- Vallen
- Luntershoek en Sandra Roelofs
- Bijnamen nr.5
- Café's uit het Land van Hulst

Evenementen 2020
De data in deze kalender zijn - voor wat betreft de e.v. maand(en) - onder voorbehoud,
i.v.m. de regelgeving rond de corona-pandemie.
Woensdag 1 juli – zondag 2 augustus
Iedere zondag in juli en augustus (beh. 23/8)
Zaterdag 11 juli – zondag 23 augustus

De Binnendèur gesloten
Zomeropenstelling en expositie in
Hof te Zandekerk (14:00 - 16:00)
Zomervakantie

Maandag 3 augustus
Zondag 23 augustus

Redactievergadering D’n Meulenwiek
Uit op zondag in de Binnendèur

Zondag 6 september
Maandag 7 september
Dinsdag 15 september
Vrijdag 18 t/m zondag 20 september
Zaterdag 26 september
Zondag 4 oktober
Zondag 4 oktober
Maandag 5 oktober
Maandag 12 oktober
Zaterdag 17 oktober – zondag 25 oktober
Zondag 25 oktober
Zaterdag 31 oktober

Uit op zondag in de Binnendèur
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Prinsjesdag
Bamisfeesten Kloosterzande
Keltische band Windbroke,
luisterfolk in Hof te Zandekerk
Uit op zondag in de Binnendèur
Dierendag
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Bestuursvergadering dorpsraad
Herfstvakantie
Wintertijd
Halloween

Zondag 1 november
Maandag 2 november
Maandag 9 november
Donderdag 26 november

Uit op zondag in de Binnendèur
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Bestuursvergadering dorpsraad
Jaarvergadering dorpsraad

Zaterdag 5 december
Zondag 6 december
Maandag 7 december
Zaterdag 19 december – zondag 3 januari
Vrijdag 25 december
Zaterdag 26 december
Donderdag 31 december

Sinterklaas
Uit op zondag in de Binnendèur
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Kerstvakantie
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Oudjaar

Uit op zondag
De data in deze kalender zijn - voor wat betreft de e.v. maand(en) - onder voorbehoud,
i.v.m. de regelgeving rond de corona-pandemie.
In De Binnendèur worden op onderstaande datums gezellige koffie en dansmiddagen
georganiseerd door vrijwilligers van de dorpsraad en Hulst voor Elkaar. Een aantal vrijwilligers
zijn hierbij behulpzaam. Een dansorkest begeleidt de danslustigen. Voor degene die elkaar
willen ontmoeten is er koffie en wijn, bier, frisdrank of een fruitsap. Wil je televisie kijken naar
voetbalwedstrijden of een veldcross dan kan dat ook altijd.
Uit op Zondag 23 augustus met De Jumbo’s
Uit op Zondag 6 september met Dream Music
Uit op Zondag 4 oktober met De Sunny Boy
Uit op Zondag 1 november met DJ Peter
Uit op Zondag 6 december met Dream Music
De entree is 2 euro voor diegene die komen dansen en voor alle andere bezoekers (dus die
niet dansen) 2,50 euro inclusief een bakje koffie of thee. De aanvang is 14.30 uur en de zaal
is open vanaf 13.45 uur. Tussen 16.30 en 16.45 uur stopt het orkest. Wij hopen u snel te
ontmoeten.
Namens Dorpsraad Kloosterzande en Hulst voor Elkaar

Het Land van Klôôster en Hulst
Maak een wandeling door “Het Land van Hulst”, zonder uit uw luie stoel te komen……………..
Op meer dan 2300 foto’s nemen wij U mee langs bekende en onbekende plekjes in alle
dorpen, kernen en wijken.
Van een wandeling langs de mooie Westerschelde door de Steense en Clingse bossen, en
alles daar tussenin, waarbij we eindigen in de pittoreske binnenstad van Hulst.
Uw Gemeente, opgedeeld in 12 hoofdmenu’s per kern en deze nog eens onderverdeeld in
buurtschappen en gehuchtjes. U kunt niet alleen de hele dvd bekijken, maar ook het dorp van
Uw keuze aanklikken.
Deze prachtige foto-dvd heeft een beperkte oplage. Voor € 20,00 komt U langs alle plekjes uit
uw geboortestreek. Ook leuk als cadeau-idee voor oud-inwoners. (2 dvd’s voor € 18,00 per
stuk, 4 voor € 17,00 per stuk)
Een initiatief van de Samenwerkende wijk- en dorpsraden in de Gemeente Hulst.
Te bestellen bij Robert Asselman

Zomeropenstelling en expositie in Hof te Zandekerk
Zoals elk jaar gaat in de Hof te Zandekerk de zomeropentstelling door. Ondanks de
coronaperikelen kan dit evenement doorgang vinden. De deuren zijn open van 14:00 tot 16:00.
"Fotografie Gina Heynze verzorgt tijdens de zomeropenstelling van het Kerkje in Kloosterzande
een kleine foto-expositie. De meeste foto’s zijn het afgelopen jaar gemaakt in en rond het
kerkje. De expositie is te bezichtigen in de maanden juli en augustus. Telkens op zondag van
14.00 tot 16.00 uur. Tevens is er een overzicht ingericht over de geschiedenis van de kerk.”

De Grote Putting
Beschrijving:
De Grote Putting is een van de weinige oudlandgebieden in Zeeuws-Vlaanderen en is in de
twaalfde eeuw bedijkt. Door de hoogteligging ten opzichte van de omringende polders was het
gebied alleen maar geschikt om als weiland te worden gebruikt. Eeuwenlang is er moernering
geweest en dat heeft in belangrijke mate het karakter van het gebied bepaald. Tot in de jaren
zestig van de vorige eeuw was het een waterrijk laaggelegen weilandengebied dat slecht
toegankelijk was via enkele karresporen. ‘s Winters stonden door de gebrekkige afwatering
grote delen van het gebied onder water. Na een ruilverkaveling die gepaard ging met een diepe
ontwatering is alleen het centrale deel, circa 65 hectare, nog enigszins intact en in beheer als
weidevogelreservaat. Men probeert de waterstand het gehele jaar door kunstmatig hoog te
houden door middel van een stuw en een windmolentje. We vinden er reliëfrijk, tamelijk
soortenrijk weiland met modderige greppels, waterrijke sloten, drassig en droog grasland. In
enkele uitgerasterde sloten zijn smalle rietkragen. In 2004 heeft er grenzend aan het reservaat
natuurontwikkeling plaatsgevonden die niet past bij dit landschap, door het ontbreken van reliëf
en de grootschaligheid. Het gebied wordt met koeien begraasd. Op het eind van de broedtijd
treedt er altijd een sterke verruiging op.
Ligging:
De Grote Putting ligt in De Grote Hengstdijkpolder tussen Kloosterzande en Hengstdijk. Vanaf
richting Hulst is deze polder te bereiken via de N60. Net ten noorden van Kuitaart dient men op
het kruispunt tweemaal linksaf te slaan waarna de route over een dijk voert die de grens vormt
tussen enerzijds de Grote Hengstdijkpolder met daarin De Putting en anderzijds de
Westvogelpolder met daarin De Grote Vogel. De eerste weg rechts – Karnemelkstraat – leidt
naar een uitkijkpunt met enige parkeergelegenheid. Vanaf richting Terneuzen dient men op de
rotonde bij Rapenburg Tol linksaf te slaan, richting Hengstdijk. Om De Grote Putting te bereiken
dient men op het kruispunt van Hengstdijk rechtsaf te slaan en deze weg dwars door
Hengstdijk en over de noordelijke dijk langs De Vogelkreek te blijven volgen tot men bij de
Karnemelkstraat komt. Linksaf leidt naar het uitkijkpunt.
Toegang:
Het gebied is niet vrij toegankelijk. Aan de Karnemelksstraat is een kijkheuvel opgeworpen van
waar men een redelijk uitzicht heeft over het weidegebied. Het is mogelijk om een deel van het
gebied te doorkruisen over een onverharde weg die voert naar de Plattendijk, die het gebied in
noordelijke richting begrensd. Een fraaie wandeling om het gebied is te maken door daarna
rechtsaf de Plattendijk op te lopen en rechts aan te houden. Men komt nu op een onverharde
weg - de Kwikstraat – die op de parallelweg van de N60 uitkomt. Deze kan worden gevolgd
waarna men bij het kruispunt met de N60 rechtsaf dient te gaan. De wandeling leidt nu verder
over de dijk tussen Westvogelpolder en Grote Putting met overal fraaie vergezichten over de
Grote Putting en leuke doorkijkjes op de kreek.
Kenmerkende soorten:
De Putting is verreweg het beste weidevogelgebied in Zeeuws-Vlaanderen met flinke aantallen
Grutto, Tureluur, Kievit, Slobeend, Wilde Eend, Graspieper en Veldleeuwerik. Ook rietvogels als
Blauwborst, Rietzanger en Rietgors zijn goed vertegenwoordigd en in kwarteljaren zitten er
steevast enkele kwartels. In de winter verblijven er flinke aantallen kolganzen, wintertalingen en
smienten. In voorjaar en najaar zijn er altijd lepelaars, zilverreigers en diverse soorten
steltlopers.
Rond het natuurreservaat de Grote Putting zijn percelen begrensd als 'nieuwe natuur' in het
kader van het Natuurnetwerk Zeeland (NNZ, voorheen EHS). Deze percelen zijn gebruiksvrij
verworven en kunnen in een aaneengesloten gebied worden ingericht als natuurgebied. Een
groot deel van de in te richten percelen heeft reeds de bestemming 'Natuur' in het vigerend
Bestemmingsplan 'Buitengebied Hulst'. De meest recent verworven percelen hebben
bestemming 'Agrarisch met natuur- en landschapswaarden' met een wijzigingsbevoegdheid
naar de bestemming 'Natuur'. Deze ruimtelijke onderbouwing betreft de bestemmingswijziging
van bovengenoemde agrarische percelen naar de bestemming 'Natuur'. Zowel in deze percelen
als in de voormalige agrarische percelen waarop reeds de bestemming 'Natuur' rust, zijn
maatregelen voorzien die natuur- en recreatieve waarden van het gebied vergroten. De
maatregelen bestaan uit het plaatselijk herstellen van de historische greppelstructuur in de lage
delen en realisatie van een uitkijkpunt, een informatiepunt met het thema moernering
(zoutwinning) en een extra wandelpad. Voor deze maatregelen is een omgevingsvergunning
vereist. Bij het indienen van een aanvraag bestemmingswijziging en omgevingsvergunning
maakt in dit geval een ruimtelijke onderbouwing deel uit van de aan te leveren stukken
De Grote Putting ligt ten noordoosten van Hengstdijk.
Het reservaat bestaat uit zogenaamd 'hollebollig' grasland, het resultaat van moernering in het
verleden. Het gebied is in eigendom van Staatsbosbeheer. Ook een groot deel van de om te
vormen percelen is in eigendom van deze organisatie. De overige percelen zijn eigendom van
de Provincie Zeeland. Het totale oppervlak van deze percelen bedraagt 52,0 ha. Na uitvoering
van het plan beslaat het natuurgebied ca.180 ha. De eerder aangekochte agrarische percelen
zijn eind 2014 ingezaaid met een weidemengsel en deels voorzien van veerasters. Ten zuiden
van het plangebied ligt natuurgebied De Vogel. Het doel is de gronden (verder) om te vormen
naar natuurgebied. De provincie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, beheer, herstel en
verbreding van natuurgebieden. Uitvoering van het voorliggend initiatief geeft invulling aan de
realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk dat in 2027 door de provincies gerealiseerd dient te
zijn. Doelstelling t.a.v. natuur is bescherming, beheer en ontwikkeling van typisch Zeeuwse
natuurwaarden, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het behoud van (inter-)nationale
biodiversiteit en de omgevingskwaliteit. De kaders voor het natuurbeleid zijn verder opgenomen
in de Verordening Ruimte Provincie Zeeland (VRPZ) en diverse nota's (Natuurbeheerplan
Zeeland, Toegankelijkheid natuurgebieden, Nota Soortenbeleid). Het bestaande
natuurreservaat en de gebruiksvrij verworven agrarische percelen zijn in het Omgevingsplan
Zeeland aangemerkt als onderdeel van de Zeeuwse EHS (inmiddels Natuurnetwerk Zeeland).
Begrenzing en natuurdoelen zijn uitgewerkt in het Natuurbeheerplan Zeeland, dat jaarlijks
wordt geactualiseerd.
Natuur en waterberging
Doordat in het Zeeuwse natuurbeleid de nadruk ligt op natte natuur, kunnen de Zeeuwse
natuurgebieden een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van wateroverlast. In
extreem natte periodes kunnen de natuurgebieden losgekoppeld worden en hun eigen water
vasthouden. Doelstelling is om zoveel mogelijk waterretentie te realiseren binnen
natuurgebieden, passend binnen natuurdoelen.
Toegankelijkheid
Gestreefd wordt naar zoveel mogelijk medegebruik van de Zeeuwse natuurgebieden. De
geformuleerde natuurdoelen (Natuurbeheerplan Zeeland) zijn hierbij uitgangspunt. Bij het
opstellen van natuurontwikkelingsplannen is het daarbij behorende recreatief medegebruik
integraal meegenomen. Daarnaast is het beleid voor Landschap en erfgoed relevant. De
Provincie beoogt de identiteit, diversiteit en belevingswaarde van het Zeeuwse landschap en de
aanwezige cultuurhistorische waarden te behouden en versterken. Onder de (lijn-) elementen
van provinciaal belang vallen onder meer de binnendijken, waaronder ook de St. Josephstraat
(VRPZ, Natuurbeheerplan Zeeland 2016). Onder de vlakelementen vallen ook open
poelgebieden, zoals de Grote Putting. Binnen het beleid t.a.v. aardkundige waarden valt het
bestaande reservaat in de categorie 'van provinciaal belang'. Doelstelling van het beleid is
bescherming/ontwikkeling van aardkundige waarden.
Gemeentelijk beleid
Voor het plangebied is vigerend het Bestemmingplan "Buitengebied Hulst" dat is vastgesteld op
16 mei 2013. Een groot deel van het plangebied heeft in dit plan reeds de bestemming Natuur.
Percelen waarvoor bestemmingswijziging wordt aangevraagd hebben alle de bestemming
'Agrarisch met natuur- en landschapswaarden' met wijzigingsbevoegdheid naar 'Natuur'. Dit
houdt in (artikel 5.6) dat het College van B&W bevoegd is de bestemming te wijzigen naar
natuur indien aan een aantal voorwaarden is voldaan:
- de agrarische functie van de gronden is komen te vervallen;
- aangetoond is dat een aaneengesloten natuurgebied van voldoende omvang en zodanige
begrenzing kan ontstaan;
- aangetoond is dat de aangrenzende/omringende gronden, met een blijvende agrarische
bodemexploitatie, doelmatig als zodanig geëxploiteerd kunnen blijven worden;
- de regels van de bestemmingen 'Natuur' en/of 'Water' worden van overeenkomstige
toepassing verklaard.
De Sint Josephstraat heeft de bestemming "Beschermde dijk". Deze gronden zijn bestemd voor
wegen, paden en parkeervoorzieningen en voor het behoud van dijken en het behoud en /of
herstel van de daarmee samenhangende aanwezige en potentiële landschappelijke,
cultuurhistorische en natuurwaarden. Conclusie: In het voorliggend initiatief wordt invulling
gegeven aan het Natuurnetwerk Zeeland, rekening houdend met bestaande waarden
(cultuurhistorie, landschap etc.) en omliggende functies. De beleefbaarheid van het gebied
wordt daarbij vergroot. Het initiatief past daarmee in het gemeentelijke en provinciale
beleidskader.
Ruimtelijke- en Milieuaspecten Milieu Bodem
Het gemeentelijk bodemkwaliteitsbeleid volgt de kaderwet Bodembescherming en de daaruit
voortvloeiende regelgeving. Uitgangspunten zijn dat de bodem duurzaam geschikt moet zijn
voor de beoogde functie en dat de bodemkwaliteit zeker niet mag verslechteren. Bij
functiewijzigingen wordt daarom getoetst of de bodemkwaliteit voldoende is voor de nieuwe
functie. In onderhavig plan wordt agrarisch gebied ingericht als natuurgebied. Op de
Bodemkwaliteitskaart Zeeuwsch-Vlaanderen is de betreffende locatie voor zowel boven- als
ondergrond ingedeeld voor de kwaliteit 'achtergrondwaarde'. Voor de percelen waarvoor
bestemmingswijziging wordt aangevraagd zijn vooronderzoeken uitgevoerd ten behoeve van
de verwerving. Hieruit bleek de bodemkwaliteit geen belemmering op te leveren voor aankoop
ten behoeve van natuurontwikkeling. Op basis van het bovenstaande kan worden gesteld dat
de milieu-hygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van het plangebied voldoende is
vastgelegd en dat deze geen belemmering vormt voor het wijzigen van de agrarische
bestemming in bestemming natuur. Bij de inrichtingsmaatregelen wordt met een gesloten
grondbalans gewerkt.
Verkeer
Er wordt geen toename verwacht van gemotoriseerd verkeer. Wel wordt (beperkte)
parkeergelegen-heid geboden bij het uitkijkpunt aan de Josephstraat, waarvandaan het
uitkijkpunt ook voor mindervaliden bereikbaar is. De verwachting is dat deze voorziening
voldoende is om te voorkomen dat verkeersonveilige situaties ontstaan als gevolg van parkeren
in de berm.
Luchtkwaliteit
De Wet luchtkwaliteit is niet relevant voor onderhavig plan. In de Regeling NIBM is een lijst met
categorieën opgenomen van gevallen die niet in betekende mate bijdragen aan de
luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan grenswaarden voor het aspect
luchtkwaliteit uitgevoerd worden. De voorgenomen ontwikkeling valt hieronder. Omdat evenmin
een toename van verkeer wordt verwacht, is het aspect niet van belang.
Geluid
De Wet geluidhinder is niet van toepassing op onderhavig plan. Er worden geen nieuwe
geluidsgevoelige functies mogelijk gemaakt en er is evenmin voorzien in geluidhinderlijke
functies.
Milieuzonering Fragment risicokaart
Uit de risicokaart blijkt dat geen van de thema's binnen het plangebied relevant zijn. Het
plaatsgebonden risico vormt voor het beoogd gebruik geen belemmering.
Ecologie
De Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet vereisen dat bij ruimtelijke
planvorming rekening wordt gehouden met nabijgelegen natuurgebieden en met mogelijk
aanwezige planten- en dierensoorten op of nabij het plangebied, wat hun beschermingsstatus
is en welke mogelijke effecten de beoogde ingreep betekent voor de beschermde
natuurwaarden. Kort gezegd, richt de Natuurbeschermingswet 1998 zich op de
gebiedsbescherming terwijl de Flora- en faunawet zicht richt op de soortbescherming.
Natuurbeschermingswet 1998
De Natuurbeschermingswet 1998 richt zich op de aangewezen Natura 2000-gebieden waarbij
in het aanwijzingsbesluit de instandhoudingsdoelstelling van het gebied wordt bepaald. Hiertoe
behoren in ieder geval de instandhouding van natuurlijke leefgebieden (Vogelrichtlijngebieden)
en natuurlijke habitats of populaties (Habitatrichtlijngebieden). Het is, zonder vergunning, niet
toegestaan om projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de
instandhoudings-doelstelling de kwaliteit van het gebied kunnen verslechteren of een
verstorend effect kunnen hebben. Gezien de aard van de ingreep en de afstand zijn er geen
effecten te verwachten op Natura 2000- gebieden. Dit betekent derhalve dat voor de
voorgenomen handelingen de Natuurbescher-mingswet 1998 niet aan de orde is.
Flora- en faunawet
In de Flora- en faunawet zijn onder andere verbodsbepalingen opgenomen m.b.t. het plukken
e.d. van beschermde plantensoorten alsmede m.b.t. het doden, verwonden, vangen en
verontrusten van beschermde diersoorten. Tevens is het verboden om nesten, holen of andere
voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten te beschadigen, te
vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. In het kader van de Flora- en faunawet
dient (voorafgaand) onderzocht te worden of de wet de uitvoering van het plan niet in de weg
staat. Dit zal zich met name kunnen voordoen wanneer de uitvoering tot ingrepen zal leiden
waarvan moet worden aangenomen dat daarvoor geen ontheffing ingevolge de Flora- en
faunawet zal worden verkregen. Om inzicht te krijgen in de actuele natuurwaarden in en om het
plangebied is recent (april/mei 2015) een Natuurtoets uitgevoerd door Adviesbureau Wieland.
Hiertoe is gebruik gemaakt van de aanwezige algemene kennis over het voorkomen van de
Nederlandse flora en fauna. Daarnaast heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden en is er een
veldverkenning uitgevoerd. De volledige "Natuurtoets Natuurontwikkeling Grote Putting" ten
behoeve van de Flora- en faunawet en natuurwetgeving is opgenomen in de bijlagen. De
conclusies uit het rapport zijn hieronder weergegeven.
Broedvogels
In het plangebied komen veel broedvogels voor. Sommige starten reeds vroeg in het jaar met
broeden anderen gaan tot laat in het seizoen door. Werkzaamheden worden bij voorkeur
uitgevoerd buiten de broedperiode (15 februari-15 augustus). Indien gewerkt worden in de
periode 15 februari – 15 augustus dan dient gecontroleerd te worden op aanwezigheid van
broedende vogels. Indien deze aanwezig zijn, dan moeten de werkzaamheden zodanig
aangepast zodat er geen verstoring plaats vindt.
Watervogels
Het plangebied is belangrijk voor watervogels. Met name in de periode november - februari
komen er grote aantallen voor. De werkzaamheden zijn kleinschalig en er zijn voldoende
uitwijkmogelijkheden. Mocht het werk in de periode november - februari uitgevoerd worden dan
is het raadzaam om niet in het gehele gebied tegelijkertijd te werken maar de verschillende
deelprojectjes afzonderlijk af te werken. Zo blijft er voldoende foerageer- en rustgebied over.
Zoogdieren
Diverse (grondgebonden) soorten komen voor in het plangebied. Het gaat hierbij om soorten uit
tabel 1 en soorten uit tabel 3 (veldspitsmuis en waterspitsmuis). Ook vleermuizen komen voor
in het plangebied maar hierop hebben de werkzaamheden geen negatief effect. Mitigerende
maatregelen zijn noodzakelijk. Vooraf wordt de vegetatie in het werkgebied gemaaid met
schijvenmaaier, maaibalk of schotelmaaier. Er wordt van binnen naar buiten of in de richting
van vegetatie die gehandhaafd blijft gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd. Er wordt gewerkt in
1 richting zodat aanwezige dieren kunnen vluchten.
Amfibieën
Diverse amfibiesoorten komen voor in het gebied. De streng beschermde Rugstreeppad kwam
in het verleden in het plangebied voor. Er zijn al geruime tijd (5 jaar) geen waarnemingen meer
van, maar in deze periode is er ook geen gericht onderzoek gedaan naar het voorkomen van
deze soort. Het wordt geadviseerd voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden te
controleren of de Rugstreeppad in het werkgebied voorkomt. Indien aanwezig dan kunnen
werkzaamheden aangepast worden middels mitigerende maatregelen. Vooraf wordt de
vegetatie in het werkgebied gemaaid met schijvenmaaier, maaibalk of schotelmaaier. Er wordt
van binnen naar buiten of in de richting van vegetatie die gehandhaafd blijft gemaaid. Het
maaisel wordt afgevoerd. Er wordt gewerkt in 1 richting zodat aanwezige dieren kunnen
vluchten. Het dempen van sloten gebeurd 1 zijdig in de richting van het water (deel sloot) dat
gehandhaafd blijft.
Vissen
In de sloten komen diverse vissoorten voor. Hiervoor geldt de zorgplicht. Sloten worden
eenzijdig gedempt in de richting van water dat gehandhaafd blijft. Zo kunnen vissen voor het
werk uit vluchten.
Ongewervelden
In het werkgebied zijn meldingen bekend van de Veenmol. Deze Rode Lijst soort is zeer
zeldzaam in Zeeland. De zorgplicht is van toepassing. Machines rijden alleen in het te
ontgraven terreindeel. Er worden rijbanen aangelegd om verdrukking van de grond zo veel
mogelijk te beperken tot een klein gebied. De voorgestelde mitigerende maatregelen dienen
uitgewerkt te worden in een ecologische werkprotocol zodra de exacte invulling van de
werkzaamheden bekend zijn.
Aan de hand van bovenstaande conclusies uit de Natuurtoets geconcludeerd worden, dat met
inachtneming van de bovenstaande aanbevelingen, de Flora- en Faunawet en
Natuurbeschermingswet 1998 geen belemmering vormen voor de beoogde functiewijziging.
Archeologie en cultuurhistorie Archeologie Op de AMK staat het te ontgronden terrein niet
aangegeven als (deel van) een terrein van bekende archeologische waarde. Volgens de IKAW
heeft het te ontgronden terrein een lage verwachtingswaarde. Dit wil zeggen dat er volgens
deze kaart een lage kans is op het aantreffen van archeologische resten. Volgens de
gemeentelijke beleidsadvieskaart archeologie van de gemeente Hulst, welke nieuwer en
gedetailleerder is dan de IKAW, heeft het gehele te ontgronden terrein een hoge
verwachtingswaarde. Dit wil zeggen dat er volgens deze kaart een hoge kans is op het
aantreffen van archeologische resten. In het te ontgronden gebied of de directe omgeving zijn
geen vondstmeldingen bekend. Gezien de hoge verwachtingswaarde volgens de gemeentelijke
beleidsadvieskaart archeologie van de gemeente Hulst is in 2014 een archeologisch
vooronderzoek uitgevoerd (IVO) om aanwezigheid van eventuele archeologische waarden vast
te stellen: Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van
grondboringen 'Natuurontwikkelingsproject Herstel De Grote Putting, gemeente Hulst' door
SOB Research. Uit het rapport volgt het advies om voorafgaand aan de aanleg van greppels
een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven (IVO-P) te doen uitvoeren.
Op basis van de uitkomsten wordt de geplande ontgraving van greppels echter zodanig
aangepast dat ter plaatse van intact Hollandveen binnen het greppelprofiel of vlak daaronder,
geen ontgraving plaatsvindt. Uitgangspunt is het oorspronkelijke greppelpatroon te herstellen.
Nader onderzoek is in dat geval niet noodzakelijk. Er wordt een Plan van Aanpak (PvA)
opgesteld voor de archeologische begeleiding van het werk.
Cultuurhistorie
Voorliggend initiatief beoogt de beleving van de aanwezige waarden (oudland en binnendijk) te
versterken. Er wordt voorzien in een informatiepunt over moernering en een uitzichtpunt op de
hoek van de dijk van waaruit zowel de Grote Putting als De Vogel kan worden overzien. Beide
voorzieningen, maar ook de overige te treffen maatregelen doen geen afbreuk aan de
bestaande waarden.
Wateraspecten
Het Waterschap Scheldestromen is betrokken bij de planvoorbereiding en –uitvoering.
Daarnaast wordt voor de uitvoering een watervergunning aangevraagd op basis van het
bestek. Voor de beoordeling van het toekomstig watersysteem is het van belang om na te gaan
of het voorliggend plan voldoet aan de waterdoelstellingen. Hiervoor dient te worden getoetst
aan de criteria uit de Zeeuwse Handreiking Watertoets. De toetsingstabel is hieronder
opgenomen. Thema en water(beheer)doelstelling Uitwerking Waterveiligheid Waarborgen van
het veiligheidsniveau en rekening houden met de daarvoor benodigde ruimte. Het plangebied
ligt niet in de nabijheid van een waterkering.
Wateroverlast (vanuit oppervlaktewater)
Het plan biedt voldoende ruimte voor het vasthouden, bergen en afvoeren van water.
Waarborgen van voldoende hoog bouwpeil om inundatie vanuit oppervlaktewater in
maatgevende situaties te voorkomen. Waterberging voldoet aan de capaciteit om 75 liter per
m2 verhard oppervlak te kunnen bergen. Rekeninghouden met de gevolgen van klimaatverandering en de kans op extreme weersituaties. Er vindt geen toename van het verhard
oppervlak plaats.
Waterberging/-retentie kan binnen het natuurgebied plaatsvinden onder de voorwaarde dat de
afwatering van de aan- en achterliggende functies gewaarborgd blijven en de natuurwaarden
geen schade ondervinden. Grondwaterkwantiteit en verdroging Tegengaan / verhelpen van
grondwateroverlast en -tekort. Rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering.
Beschermen van infiltratiegebieden en benutten van infiltratiemogelijkheden.
De functiewijziging geeft in combinatie met de inrichtingsmaatregelen invulling aan de
gezamenlijke verdrogingsopgave van Provincie en Waterschap voor dit gebied. Daarbij wordt
rekening gehouden met de aanliggende functies zoals landbouw en bebouwing. Er treden geen
negatieve effecten op voor andere functies.
Thema en water(beheer)doelstelling Uitwerking Hemel- en afvalwater (inclusief water op straat
/ overlast) Waarborgen optimale werking van de zuiveringen/ RWZI’s en van de (gemeentelijke)
rioleringen. Afkoppelen van (schone) verharde oppervlakken in verband met de reductie van
hydraulische belasting van de RWZI, het transportsysteem en het beperken van overstorten.
Niet van toepassing Volksgezondheid (water gerelateerd) Minimaliseren risico
watergerelateerde ziekten en plagen. Voorkomen van verdrinkingsgevaar/-risico’s via o.a. de
daarvoor benodigde ruimte. De volksgezondheid is niet in het geding. Bodemdaling Voorkomen
van maatregelen die (extra) maaivelddalingen in zettingsgevoelige gebieden kunnen
veroorzaken. Bodemdaling treedt niet op.
Oppervlaktewaterkwaliteit Behoud / realisatie van goede oppervlaktewaterkwaliteit. Vergroten
van de veerkracht van het watersysteem. Toepassing van de trits schoonhouden, scheiden en
zuiveren. Het toekomstig gebruik van het gebied heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit
van het oppervlaktewater.
Grondwaterkwaliteit
Behoud / realisatie van een goede grondwaterkwaliteit. Denk aan grondwaterbeschermingsgebieden. De grondwaterkwaliteit gaat niet achteruitgaat als gevolg van de gewijzigde functie.
Natte natuur
Ontwikkeling/bescherming van een rijke gevarieerde en natuurlijk karakteristieke aquatische
natuur. De maatregelen vergroten de aan water gerelateerde natuurwaarden in het plangebied.
Onderhoud oppervlaktewater
Oppervlaktewater moet adequaat onderhouden worden. Rekening houden met obstakelvrije
onderhoudsstroken vrij van bebouwing en opgaande (hout)beplanting. De aanpassing van het
watersysteem is in overleg met Waterschap Scheldestromen uitgewerkt en voldoet aan de
vereisten.
Andere belangen waterbeheerder(s) Relatie met eigendom waterbeheerder Ruimtelijke
ontwikkelingen mogen de werking van objecten (terreinen, milieuzonering) van de
waterbeheerder niet belemmeren. Belemmering is niet aan de orde.
Scheepvaart en/of wegbeheer
Goede bereikbaarheid en in stand houden van veilige vaarwegen en wegen in beheer en
onderhoud bij Rijkswaterstaat, de provincie en/of het waterschap. Bij het aan te leggen
uitzichtpunt aan de St. Josephstraat worden 2 parkeerplaatsen gerealiseerd waardoor
doorstroming en verkeersveiligheid niet in het geding zijn. Geconcludeerd wordt dat het plan
voldoet aan de randvoorwaarden met betrekking tot waterhuishoudkundige aspecten.
Aangezien Waterschap Scheldestromen zowel bij de planvorming als bij de uitvoering
betrokken is, wordt vooroverleg niet noodzakelijk geacht.
Uitvoerbaarheid Economische uitvoerbaarheid
Financiering van de maatregelen vindt plaats vanuit het programma Natuurcompensatie
Westerschelde. Dit programma is in 1998 gestart en wordt momenteel afgerond. Voor het
natuurbeheer ontvangt Staatsbosbeheer subsidie in het kader van het Subsidiestelsel Natuur
en Landschap (SNL). De economische uitvoerbaarheid is daarmee gewaarborgd.
Conclusies
De afweging die voor de diverse aspecten is uitgevoerd, resulteert in de conclusie dat het
initiatief voldoet aan het relevante beleid en de ruimtelijke voorwaarden. Milieuaspecten vormen
geen knelpunt en ook de uitvoerbaarheid is gewaarborgd.
De Putting bij Kloosterzande als pleisterplaats van Kolganzen (Anser albifrons)
Duizenden misschien wel tienduizenden Kolganzen passeren Nederland op de trek, zowel in
de herfst als in het voorjaar. Duizenden blijven ook hier te lande overwinteren. Er zijn bepaalde
terreinen, die deze ganzen jaar in jaar uit weer aandoen. Sommige van deze zijn tijdelijke
pleisterplaatsen in de trektijd, andere zijn vaste voedselgebieden in de wintermaanden.
Overeenkomstig hun schuwe aard zijn de ganzen zeer kieskeurig bij het kiezen van deze
terreinen. Het aantal gebieden, waar grotere troepen Kolganzen voor lange tijd blijven is
daarom gering. Degene, die de Kolganzen wil bestuderen, moet, wanneer hij in het centrum
van het land woont, lange reizen maken. De voornaamste pleisterplaatsen zijn namelijk
gelegen in Friesland. in westelijk Brabant en in Zeeland. De Putting, in Zeeuws-Vlaanderen in
de gemeen Hulst even ten zuiden van Kloosterzande, is één van de belang- rijkste, zo niet de
allerbelangrijkste pleisterplaats van Kolganzen in Zeeland. Er verblijven en overwinteren daar
ieder jaar duizenden ganzen. Voor mensen, die in die omgeving wonen, is het zien van grote
vluchten ganzen heel gewoon. Zij realiseren zich niet hoe uitzonderlijk dat eigenlijk is.
Het is daarom ook wel begrijpelijk dat men in dit deel van Zeeuws-Vlaanderen niet zoveel
waarde hecht aan de Putting als pleisterplaats van Kolganzen en eerder geneigd is de minder
prettige kanten van de aanwezigheid van zoveel duizenden zwaarder te laten wegen. Uit
gesprekken met omwonenden bleek meer dan eens dat men niet beter wist, dan dat er 's
winters in ieder soortgelijke polder niet alleen in het Zeeuwse, maar ook in de rest van het land,
dezelfde aantallen ganzen aanwezig zijn. Men is zich dus van de uitzonderlijke betekenis van
dit gebied niet bewust. Als dat niet eens is uitgelegd, is dat ook heel voor de hand liggend. Om
die reden wordt in het volgende een poging gedaan iets van die bijzondere betekenis te laten
zien.
De Putting is een vrij uitgestrekt laaggelegen terrein in de Grote Hengstdijkpolder. Hij bestaat
overwegend uit grasland. De laagste plekken staan in de wintermaanden nogal eens onder
water of zijn tenminste dras. Dit natte en drassige grasland is, mede omdat de oppervlakte ook
nogal geaccidenteerd is. Ideaal als fourageerterrein voor Kolganzen. Deze ganzesoort is in
Nederland namelijk een echte grasland-gans met een voorkeur voor drassig land. De Putting is
voor de ganzen extra aantrekkelijk omdat hij ook in andere opzichten geschikt is. Het gebied is
relatief rustig, er zijn uitwijkmogelijkheden in de buurt en plekken in de Westerschelde niet te
ver af, waar zij veilige slaapplaatsen vinden. Deze combinatie van factoren maakt, dat er in de
Putting iedere winter zoveel ganzen zijn. De rust in de Putting is te danken aan het niet
ontsloten zijn van het gebied terwijl er zolang het land dras is ook geen of weinig bedrijvigheid
van landbouwers plaats vindt. Eén weg. de Plattendijk, verdeelt de Putting in twee delen, de
Kleine Putting in het noorden, de Grote Putting aan de zuidzijde. De Grote Putting vormt met
zijn ongeveer 200 ha goed ganzengrasland het belangrijkste gebied. Het is ook het minst
toegankelijke. Men kan er helemaal omheen rijden (Plattendijk, Kerkweg, Oostdijk en Grote
weg van Hulst naar Kloosterzande) en van verschillende kanten goed "naar binnen" kijken.
Soms kan men de ganzen van de weg af op nauwelijks 100 m afstand observeren, wanneer zij
zich aan de buitenzijde bevinden. Het is evenwel niet goed doenlijk om in het centrum van dit
gebied door te dringen. De enige landweg, die er doorloopt, de Karnemelkseweg volgens de
stafkaart, is in de winter onbegaanbaar. De ganzen zijn daarom in dat midden moeilijk te
benaderen en dus veilig. Daar zitten zij ook het meest. De veiligheid schijnt daar zo groot te
zijn, dat de jacht op de Kolganzen, die in dit gebied op bepaalde punten intensief wordt
uitgeoefend, hen nog nimmer heeft weerhouden er steeds weer terug te keren.
De Putting is fouragegebied, de ganzen komen er grazen. Met de avondschemering trekken zij
gewoonlijk weg. Voor het merendeel gaan zij dan slapen op de Plaat van Walsoorden of het
Verdronken Land van Saaftinge (Lebret. 1959), die op 4 à 5 km afstand zijn gelegen. In de
morgen komen zij weer terug. Alleen wanneer de nachten helder zijn en het lichte maan is,
blijven zij ook 's nachts in de Putting. Het is de vraag of de Putting als pleisterplaats zoveel
betekenis zou hebben, wanneer er niet nog andere graslandcomplexen in de naaste omgeving
waren waarheen de ganzen de wijk nemen, wanneer de verontrusting bijvoorbeeld door
bejaging te groot is. De Putting ‘collega’ is ongeveer 3 km verder zuidwaarts gelegen "Groot
Eiland" bij Hulst. Dit gebied is door ligging en aard een geïsoleerd graslandcomplex. dat door
de eigendomsverhoudingen moeilijk toegankelijk is en daardoor zeer geschikt als
toevluchtsoord. Het is dan ook bijna steeds regelmatig dat er op het Groot Eiland een belangrijk
deel, zo niet alle ganzen van de troep, te vinden zijn wanneer er in de Putting geen ganzen zijn.
Een enkele keer zit de hele populatie ergens anders. bv. ook wel eens op het grasland vlak ten
zuiden van de Groot Vogel. Dat is evenwel uitzondering. Ook op het Groot Eiland blijven de
ganzen met heldere maannachten wel aanwezig maar anders worden ook van daaruit de
slaapvluchten naar het land van Saaftinge ondernomen (afstand plm. 7 km). De eerste
Kolganzen verschijnen in de Putting gewoonlijk in oktober, maar in die maand en in november
zijn de aantallen gering, niet meer dan een paar honderd. Vaak zijn er nog in het geheel geen
Kolganzen aanwezig. Pas in december komen de grote troepen. Dat gebeurt evenwel alleen,
wanneer ten noorden van ons land de vorst goed doorzet, dat is meest in de tweede helft van
de maand. In januari worden de aantallen steeds groter. In februari ziet men er doorgaans de
grootste concentraties. In zachte winters begint eind februari de terugtrek anders begin maart
of met aanhoudende koude pas in de tweede helft van maart. Eind maart zijn de Kolganzen uit
de Putting weg. Waarnemingen van de laatste week van maart en van begin april zijn
uitzonderingen.
Onder bijzondere omstandigheden, zoals in de koude maartmaand van 1958, zet de terugtrek
later in. Er waren toen in maart veel grotere troepen in de Putting dan anders in deze tijd.
Hoewel dat niet met zekerheid is te zeggen, waren deze grote aantallen wellicht het gevolg van
het ophouden van de trek door de vorst, waardoor een opstuwing plaats vond van vogels, die
anders al verder noordwaarts zouden zijn getrokken. Het is mogelijk het bovengegeven beeld
van de trek en de overwintering van de Kolganzen in de Putting te geven, doordat tal van
waarnemers zo vriendelijk zijn geweest hun medewerking te verlenen door het ter beschikking
stellen van hun waarnemingen. De waarnemingen van bovengenoemde ornithologen konden
op waardevolle wijze worden aangevuld met gegevens van de heren jagers in dit gebied. Zowel
de ervaringen van H. A. M. Baron Collot d'Ecury te Kloosterzande, als die van de heer
Hermans te Hengstdijk zijn een bevestiging van het boven beschreven verloop van de trek. De
Putting is niet de enige pleisterplaats van Kolganzen in Zeeuws-Vlaanderen. Behalve het reeds
genoemde Groot Eiland bij Hulst, dat eigenlijk één geheel is met de Putting, zijn er nog enkele
andere belangrijke terreinen. Eén is gelegen ten zuiden van Axel en het andere is de
Braakmanpolder. Dit laatste gebied is na de afsluiting van de Braakman geleidelijk steeds
belangrijker geworden als pleisterplaats voor Kolganzen. Het zal niet ver mis zijn, wanneer
wordt aangenomen, dat de Kolganzen, die de Putting als voedselterrein benutten, ongeveer de
helft uitmaken van de totale winterpopulatie van geheel Zeeuws-Vlaanderen. Wanneer er een
slag moet worden geslagen naar de betekenis van de Putting in vergelijk met de
kolganzenterreinen in overig Nederland is dat moeilijk. Toch is het vrij zeker, dat er maar twee
terreinen zijn, die de Putting evenaren. Eén daarvan is gelegen in westelijk Noord-Brabant, het
andere in Friesland. Er wordt gewerkt aan een overzicht van alle kolganspleisterplaatsen in
Nederland. Er zijn evenwel ook andere ganzesoorten die in de Putting komen fourageren wat
ook weer bijzonder is in gezelschap van de Kolganzen. Het gaat daarbij echter slechts om
geringe aantallen. Grauwe ganzen (Anser anser) worden er wel af en toe gezien maar
incidenteel en met kleine groepjes meest 1 of 2 families. De Rietganzen (Anser fabalis) worden
er vaker waargenomen. Het gaat daarbij om enkele tientallen of op zijn hoogst enkele
honderden vogels. Kleine rietganzen (Anser fabalis brachyrhynchus) zijn zeldzaam in de
Putting. Brandganzen (Branta leucopsis) komen er altijd in strenge winters niet in
kwakkelwinters. Het zijn er niet veel meer dan enkele tientallen. Ten slotte is er tussen al die
ganzen een enkele keer een Roodhalsgans (Branta ruficollis) gezien, een soort die veel
oostelijker (in Siberië) broedt dan de Kolganzen en gewoonlijk elders overwintert. Behalve voor
ganzen is de Putting ook waardevol als voedselterrein voor andere soorten. Er houden zich
vaak grote troepen Kieviten op. evenals Goudplevieren en Wulpen en zo meer. De Putting
maakt deel uit van een ruilverkaveling. Wanneer door de ruilverkavelingswerkzaamheden het
gebied zou worden ontwaterd en beter ontsloten is het onherroepelijk voor de ganzen verloren.
Dat komt dan niet omdat het grasgewas beter wordt, ook niet omdat er verder zoveel verandert
door egalisatie en ontwatering of wegaanleg. Het zit hem dan daarin, dat de combinatie van
alle factoren, die voor de wilde ganzen met elkaar belangrijk zijn en nu nog wel voldoen in
ongunstige zin wordt gewijzigd. De ervaring opgedaan in verscheidene andere vroeger goede
kolgansgebieden hebben dat wel heel duidelijk aangetoond. De Putting is helaas al een van de
laatste "bolwerken". Het is daarom te hopen dat er in de ruilverkaveling een oplossing wordt
gevonden voor een aanpak van de Putting, die dit gebied als ganzenpleisterplaats intact laat.
Tekst: Marc Buise

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
Verklaring omtrent gedrag
Wie geen strafblad heeft, krijgt altijd een verklaring omtrent gedrag. Als je wel een strafblad
hebt, kijkt de dienst Justis, de screeningsautoriteit namens het ministerie van Justitie en
Veiligheid, naar een aantal zaken, bijvoorbeeld of het relevante strafbare feit gepleegd is
binnen de zogenaamde terugkijktermijn. Standaard is die terugkijktermijn vier jaar (voor
jongeren onder de 23 is dat korter), maar zedenzaken blijven altijd meewegen. Uiteindelijk
maakt de dienst een belangenafweging tussen het belang van de aanvrager versus het risico
voor de samenleving. Daarbij wordt onder meer bekeken hoe vaak iemand met politie of justitie
in aanraking is gekomen, de ernst van de feiten, hoe lang geleden ze gepleegd zijn, hoe oud de
aanvrager is en de omstandigheden van de delicten.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag
in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie
in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de
VOG's af.
Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen
(bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het
justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te
kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige
branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.
U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de
betreffende functie.
Waarvoor heeft u een VOG nodig?
Een VOG is in verschillende gevallen nodig. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een
functie waarin u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of
goederen. Uw (toekomstige) werkgever kan dan vragen om een VOG.
Voor sommige functies is een VOG wettelijk verplicht, bijvoorbeeld voor onderwijzers,
gastouders en taxichauffeurs. De overheid legt in regelgeving vast voor welke beroepen een
VOG in ieder geval verplicht is. Ook als u tijdelijk of als vrijwilliger gaat werken, kan een VOG
nodig zijn. Verder kan een VOG bijvoorbeeld nodig zijn voor het verkrijgen van een visum, het
lidmaatschap van een schietvereniging en bij emigratie. Als er geen wettelijke verplichting is
voor het overleggen van een VOG, mag een werkgever zelf bepalen of hij een VOG verplicht
stelt voor een bepaalde functie.
VOG voor natuurlijke personen (VOG NP)
Een werkgever is verantwoordelijk voor de screening van zijn medewerkers. Afhankelijk van de
taken die de werknemer gaat uitvoeren, bepaalt de werkgever waarop een medewerker wordt
gescreend.
VOG voor rechtspersonen (VOG RP)
Met een VOG RP kunnen bedrijven of stichtingen hun integriteit tonen aan partners, bedrijven
en overheden. De VOG RP kan bijvoorbeeld nodig zijn bij het afsluiten van een contract of om
lid te worden van een brancheorganisatie.

Gratis VOG voor vrijwilligers
Sinds 1 januari 2015 kan een brede groep vrijwilligers aanspraak maken op een gratis VOG.
Meer over de VOG
De VOG-beoordeling in het kort
Waar wordt naar gekeken bij het beoordelen van een VOG aanvraag? De stappen die Justis
neemt kort op een rij.
Stap 1
Justis stelt vast of de aanvrager een strafblad heeft, eventueel ook in het land van nationaliteit.
Wie geen strafblad heeft krijgt altijd een VOG.
Stap 2
Wanneer iemand met een strafblad een VOG aanvraagt, kijkt Justis naar een aantal zaken.
Allereerst wordt gekeken of binnen de 'terugkijktermijn' sprake is van een relevant strafbaar feit.
De duur van de terugkijktermijn hangt o.a. af van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd,
en/of de leeftijd van de aanvrager (voor meer informatie, zie ook: Terugkijktermijnen).
Bij de bovenstaande toets wordt gekeken naar de relatie tussen het werk dat iemand wil gaan
doen en de delicten op zijn of haar strafblad. Het is mogelijk dat een aanvrager wel een VOG
krijgt voor de ene functie, maar niet voor de andere.
Tenslotte maakt Justis een belangenafweging, waarbij het belang dat de aanvrager heeft bij het
verkrijgen van de VOG wordt afgezet tegen het risico voor de samenleving. Hierbij wordt
gekeken:
* of de aanvrager vaker met de politie of justitie in aanraking is gekomen
* hoe ernstig de strafbare feiten zijn
* hoe lang het geleden is dat de strafbare feiten zijn gepleegd
* wat de leeftijd is van de aanvrager
* Ook de omstandigheden waaronder het strafbare feit is gepleegd kunnen bij de beoordeling
worden betrokken.
Stap 3
Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of de aanvrager al dan niet
een VOG krijgt.
Naar welke gegevens wordt gekeken?
Justis onderzoekt of u strafbare feiten heeft gepleegd. Als blijkt dat u geen strafbare feiten op
uw naam hebt staan, geeft Justis de VOG NP af. Ook voor de VOG RP onderzoekt Justis of de
onderneming en alle werknemers met sleutelposities binnen deze onderneming in aanraking
zijn geweest met justitie. Is er sprake van strafbare feiten, dan wordt beoordeeld of deze
relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.
Terugkijktermijnen
De terugkijktermijn voor een VOG is 4 jaar. Er zijn echter uitzonderingen.
* Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn.
* Voor jongeren tot 23 jaar geldt een terugkijktermijn van 2 jaar, behalve als er sprake is van
zedendelicten of zware geweldsdelicten. Ernstige geweldsdelicten zijn delicten waar meer dan
zes jaar gevangenisstraf voor kan worden opgelegd.
* Ook in een aantal andere gevallen wordt afgeweken van de terugkijktermijn van 4 jaar.
Hieronder een overzicht van de afwijkende terugkijktermijnen. Deze gelden ook voor jongeren
tot 23 jaar.
Doel aanvraag
Wegvervoerondernemer goederenvervoer
Taxibranche: chauffeurskaart en ondernemersvergunning
Beveiliging burgerluchtvaart (ELA/BA)
Aanvraag rekening in het Register CO2 Emissiehandel
Aanvraag rekening in het Register Hernieuwbare Energie Vervoer
Lidmaatschap schietvereniging
Functie met hogere integriteitseis, zoals:

Terugkijktermijn
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
8 jaar

beëdigde tolken/vertalers;
buitengewoon opsporingsambtenaar;
opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten;
personen werkzaam bij politieke dienst;
personen werkzaam bij Dienst Terugkeer/Vertrek, ministerie van VenJ;
personen werkzaam bij of toegang hebbend tot kerncentrales;
personen die in contact komen met CBRN-stoffen;
handschrift/DNA – en overige gerechtsdeskundigen NRGD-register.
inschrijving als advocaat
bestuurder of intern toezichthouder/commissaris van een woningcorporatie
Rechterlijk ambtenaren:
Rechterlijk ambtenaar bij de Rechtspraak
Lid gerechtsbestuur
Lid Raad voor de rechtspraak

10 jaar

30 jaar

Voor personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen gelden de volgende terugkijktermijnen:
Doel aanvraag
Personeel hoofdkantoor
Extern en intern personeel inrichting of voorziening

Terugkijktermijn
4 jaar
30 jaar

Over Justis
De screeningsautoriteit Justis werkt aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving door het
screenen van personen en organisaties. Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen,
analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van
personen en organisaties.

Spreuk van de maand
Waarheen je ook gaat in deze coronatijd: ga met heel je hart.

Kloosterzande was rijk aan (huiskamer)café’s, bars
en herbergen nr. 2
In het verleden waren er vele lokalen te vinden die zorgden voor plezier en ontspanning. In elke
straat waren er meerdere te vinden die soms maar enkele stoelen en krukken hadden en waar
ook niet altijd een toog te vinden was.
Wij gaan er in de volgende afleveringen van D’n Meulenwiek weer aandacht aan besteden.
Eerst wat namen en wellicht later de details. ‘Nie aosten …..’

Hoe veilig bent u thuis?
We willen allemaal het liefst met een rustig en veilig gevoel naar bed gaan. Toch voelen vele
mensen zich onveiliger dan zo’n dertig jaar geleden. Voor een deel is die angst terecht. Vooral
senioren zijn vaker het doelwit van dieven, overvallers en van oplichters die aan de deur komen
met babbeltrucs. Senioren zijn goed van vertrouwen. De meeste mensen zijn ook gelukkig
goed te vertrouwen maar u zult net een oplichter of dief voor uw deur treffen. Veelal wordt er
gedacht dat het (jonge)mannen zijn maar steeds meer zijn het meisjes of (jonge)vrouwen. Met
een gezonde voorzichtigheid en eenvoudige ingrepen in huis kan veel ellende worden
voorkomen. In deze Meulenwiek en volgende bijlagen leest u wat u allemaal kunt doen om
woningoverval, babbeltrucs, vallen, brand en inbraak te voorkomen.
Bent u goed van vertrouwen?
Zo ja, oplichters komen in alle vormen en maten en dragen vaak keurige pakken. Ook schattig
ogende kinderen of moeders met kinderen zijn niet per definitie te vertrouwen. Laat dus nooit
onbekenden binnen, zeker niet als u geen afspraak heeft, en kijk altijd goed wie er voor de deur
staat. Laat de deur dicht en kijk via de deurbelcamera, de deurspion of het raam.
Bent u een behulpzaam persoon?
Oplichters zijn erg goed in zielige praatjes ophangen. Autopech, een lekke band, portemonnee
gestolen, ze willen uw telefoon gebruiken om 112 te bellen. Ze hebben ook een neus voor
mensen die moeilijk nee kunnen zeggen en een ander graag willen helpen. Word daar harder
in. Laat iemand met een zielig verhaal gewoon buiten wachten. Geef uw telefoon niet af, maar
bel zelf 112 als u denkt dat dat inderdaad nodig is. Het is ook handig anderen, bijvoorbeeld
buren of familie, het verhaal te vertellen waarmee iemand aan de deur komt. Als meer mensen
hetzelfde verhaal kennen weet u dat het een oplichterstruc is.
Hebt u een stevige kierstandhouder?
Een kierstandhouder zorgt ervoor dat u kunt kijken wie er is, zonder dat iemand uw deur kan
openen. Een deurketting is te kwetsbaar voor inbraak. Doe ’s nachts de kierstandhouder er niet
op, anders kunnen brandweer of ambulance er niet in.
Vraagt u altijd medewerkers van instanties aan de deur naar hun legitimatie?
Voel u niet beschroomd om dat wel te doen. Twijfelt u aan het verhaal, vraag dan om
legitimatie. Ook als degene zegt dat hij/zij van een officiële instantie komt, zoals de gemeente
of een bedrijf of instelling. Bekijk pasjes en papieren heel nauwkeurig. Vertrouwt u het nog niet?
Bel dan de instelling of het bedrijf op vóór u de persoon binnenlaat en vertel dat die persoon
ook. Zoek het nummer op in het telefoonboek of op internet zodat u zeker weet dat het het
echte nummer is. Vraag aan die instantie of zij er mee bekend zijn dat er een medewerker bij u
langs komt. Legitimatiepasjes zijn ook makkelijk te vervalsen. En realiseert u zich dat u nooit
verplicht bent iemand binnen te laten!
Durft u mensen weg te sturen?
Als iemand onverwacht voor de deur staat, een medewerker van het elektriciteitsbedrijf
bijvoorbeeld, of als het donker is, vraag dan gerust of die persoon later terug wil komen.
Zou u uw pincode geven als de bank erom vraagt?
Doe dat nooit! Bankmedewerkers komen nooit aan de deur en bellen of mailen u ook niet om
uw pincode te vragen. Bankmedewerkers hebben uw pincode ook niet nodig om uw bankpas te
blokkeren!
Let u op de achterdeur als u bij de voordeur in gesprek bent?
Denk daar toch aan. Oplichters zijn er goed in om u af te leiden. Soms sluipen (anderen)
binnen via de achterdeur terwijl ze u aan de voordeur bezig houden. Doe de achterdeur
standaard op draaislot voordat u de voordeur open doet.
Kijkt u altijd eerst wie er voor de deur staat als er wordt aangebeld?
Leer uzelf aan dat wel te doen. Kijk altijd eerst wie er voor de deur staat voor u de deur opent.
Kijk door een zijraam. De deurspion of gebruik een kierstandhouder. Let er ook op of er één of
meerdere personen aan de deur staan.
Maakt u een centrale deur (in een appartementencomplex) wel eens open voor bezoek
van iemand anders?
Doe dat niet. Laat alleen uw eigen bezoek binnen en vraag anderen ook geen bezoek voor u
binnen te laten. Dus ook geen pakketbezorger voor de buren.
Gebruikt u altijd de intercom voordat u op het knopje van de deur drukt?
Het is slim dat wel te doen. Misschien verwacht u iemand, maar staat er een ander voor de
deur. Kijk anders uit het raam of via een spionnetje. Doe ook de deur niet van tevoren al open
‘voor het gemak van de bezoeker’. Laat een deurbel aanleggen met daaraan gekoppeld een
camera en een intercom.
Laat u de deur open als u geld pakt voor een collectant?
Als u een collectant niet kent, kunt u die beter buiten laten wachten. Elke collectant is verplicht
legitimatie bij zich te hebben. Bekijk de legitimatie goed, valse pasjes komen vaak voor. Doe de
deur dicht terwijl u geld pakt. Zeg desnoods dat anders de poes naar buiten loopt. Zorg dat er
een bakje met kleingeld bij de voordeur staat waar u enkele munten in heeft liggen voor een
collect zodat u het snel en makkelijk kunt pakken. Hou in het ZVA (Zeeuws Vlaams
Advertentieblad) bij welke collectes er in deze week langs kunnen komen.
Vertrouwt u keurig pratende en netjes geklede mensen eerder?
Bij bijna alle mensen geeft dat meer vertrouwen dan iemand die er sjofel bij loopt. Criminelen
komen in alle vormen en maten voor en dragen vaak keurige pakken of mantelpakjes en ook
zelfs nagemaakte bedrijfskleding is tegenwoordig niet vreemd meer. Kijk ook welke auto of
bedrijfsbus er voor de deur staat. Ook schattig ogende kinderen of moeders met kinderen zijn
niet per definitie te vertrouwen.
Durft u nee te zeggen als iemand uw bankpas vraagt?
En vertel ook niemand de pincode. Bewaar uw pincode ook niet in uw portemonnee.
Heeft u contact geld in huis (in een kluisje)?
Daders zijn altijd uit op contant geld. Zorg dat u geen grote bedragen contant geld in uw huis
hebt. Ook niet in een kluis!
Zet u dozen van nieuwe aankopen bij het oud papier?
Criminelen lopen vaak rondjes door de buurt en zien alles. Zoals de verpakking van uw nieuwe
aankoop. Zo weten ze wat u bezit. Let ook op aan wie u vertelt over uw nieuwe aankopen. Het
kan zomaar in verkeerde oren terecht komen. Wanneer wij op (langdurige) vakantie gaan,
komen familieleden en onze kinderen wel tweemaal per dag, uit veiligheidsoverwegingen, in
ons huis even ‘buurten’.
Heeft u een vaste dagindeling?
Als veel mensen weten op welke vaste tijdstippen u van huis bent, kan die informatie ook bij
criminelen belanden. Zet bijvoorbeeld ook niet op Twitter of Facebook dat u op vakantie gaat.
Criminelen houden ook internet in de gaten. Het komt zelfs voor dat ze de rouwadvertenties
lezen om hun slag te slaan tijdens een begrafenis of crematie.
Vraagt u mensen snel bij u thuis?
Vertrouw nieuwe kennissen niet te snel. Spreek eerst buitenshuis af als u bijvoorbeeld iemand
hebt leren kennen op internet of vakantie. Koopt of verkoopt u iets via internet, overhandig de
spullen dan op een neutrale plaats waar meer mensen zijn.
Ontvangt u een onbekende weleens in uw eentje?
Vraag liever een bekende om er bij te zijn.

In de volgende D’n Meulenwiek gaan we verder met maatregelen tegen vallen.

Nieuws van/voor de jongeren
Twee spreeuwtjes
Er hadden twee spreeuwtjes achter het hout
van hooitjes en strooitjes een nestje gebouwd.
’t Was keurig in orde en best naar hun zin,
eindelijk kregen ze jongen erin.
Dat was me een vreugde! Dat was me een pret!
’t Was altijd vroeg op en toch laat weer naar bed.
’t Was halen en zweven van hier en naar daar,
eigenlijk viel ’t werk de oudjes haast te zwaar.
De kleintjes kregen veertjes en zo werden ze groot.
maar vliegen? Dat mocht niet: hun vader het verbood.
Doch één van de kleintjes keek wijs uit zijn oog,
“’t Zou ook wat wezen als ik eens buiten vloog!”
Vlug spreidt ie zijn veertjes en daar vliegt ie heen!
och, arme! Daar valt ie! Daar heb je’t geween!
De poes van de buurvrouw kwam juist daar voorbij.
hap, zei ze. “Het spreeuwtje naar binnen,” riep hij.
Ach, kinderen, als vader je soms iets verbiedt
doe dan gelijk het eigenwijs spreeuwtje toch niet!

Bericht uit BNdeStem/PZC door Eddy de Witte
Kloosterzande ziet schone taak voor jongerenwerker
Om overlast van jongeren aan te pakken, ziet de dorpsraad Kloosterzande een belangrijke taak
weggelegd voor de jongerenwerker van de gemeente Hulst. Dit onderwerp kreeg
donderdagavond tijdens de jaarvergadering in zaal Van Leuven speciale aandacht.
“Overlast van jongeren, vaak gepaard met dealen van drugs en het aanrichten van vernielingen
is een landelijk probleem”, erkende burgemeester Jan-Frans Mulder. Dorpsbewoners wijzen
vooral op hinder op plaatsen als de omgeving van het Hof te Zande kerkje in ’t Laantje, de silo’s
in Walsoorden en de parkeerplaats bij Perkpolder. Mulder: “Deze ongewenste praktijken zijn
moeilijk uit te bannen. Als we eerst weten wie deze jongeren zijn, kunnen we ze in ieder geval
aanspreken en zo nodig de politie laten ingrijpen. Ontmoedigen is de grote uitdaging”. Volgens
Mulder kunnen ook bewoners daarbij helpen. “Sociale controle is van belang om de overlast
goed in beeld te brengen. Onze jongerenwerker kan zich door straathoekwerk richten op deze
jongeren en kijken waar hun obstakels en kansen liggen”. De dorpsraad maakt zich sterk voor
een jeugdbeleid. Voorzitter van de raad, Robert Asselman opperde het idee om activiteiten voor
de jeugd op te zetten. Daarbij kan dan ook dorpscentrum De Binnendéur als ontmoetingsplaats
een functie krijgen. Jongerenwerker Reinder Hegi gaat nu jeugd vanaf middelbare schoolleeftijd
benaderen en inventariseren wat hun eventuele wensen zijn om zodoende activiteiten te
ontplooien. “Zo kom je met jongeren in contact en door te praten en te overleggen, kun je het
kwaad vroegtijdig aan de kaak stellen”, aldus Hegi.

Nieuws van/voor de ouderen
Het plezier van een vrachtwagenchauffeur met horten en stoten
De stoelen in de vrachtwagens van vroeger zijn niet te vergelijken met die van tegenwoordig.
Nu zijn het meer zetels, met verwarming in de leuning en het zitvlak, ze zijn naar alle kanten
verstelbaar en aangepast aan het gewicht van de chauffeur. Vroeger was dat wel anders.
Alleen de stoel van de chauffeur was ongeveer tien centimeter naar voor en naar achteren
verstelbaar. Ook natuurlijk geen verstelbaar stuur of de stoel in hoogte verstelbaar. Airco …..
wasda? Op de vloer van de cabine was een ijzeren constructie gemonteerd. Daarop stond een
stoel, zonder vering, die vastgezet was met vier of zes boutjes. Die stoel zelf bestond uit een
ijzeren frame met op de zitting een laagje vulling van paardenhaar of vlas met daar overheen
een stukje skai. Met de leuning was het net zo. En die wagens hadden natuurlijk geen
luchtvering zoals nu maar gewone bladvering, zonder schokdempers.
De wegen waren toen ook geheel anders. Er waren toen nog veel kasseien (kinderkopjes). Je
schokte soms bijna van je stoel.
Om nog maar te zwijgen van stuurbekrachtiging, want die kende men vroeger ook niet. Je
moest behoorlijk sterk zijn in je armen om zo’n vrachtwagen op de weg te houden.

Maar wat heeft dat allemaal met de veerboot Perkpolder – Kruiningen te maken?
Nou dat zal ik proberen te vertellen. Op een avond kwam Arjaon met een wagen vlas van
Schouwen-Duiveland naar de laatste boot van Kruiningen. Het was zo laat geworden, omdat hij
zo lang op de pont van Zijpe naar Anna Jacobapolder had moeten wachten. Toen hij in de buurt
van Rilland kwam, zakte hij door zijn stoel. Die viel niet helemaal naar beneden, maar bleef
schuin op het onderstel hangen. Tijd om te stoppen had hij niet, want dan miste hij de laatste
boot. Dus hij is halfhangend naar de boot gereden. Achteraf bekeken was dat natuurlijk
levensgevaarlijk, met een lading vlas van vier meter hoog moet je niet veel capriolen uithalen,
anders ga je ondersteboven. Maar toch is hij (met het zweet in zijn handen en in zijn broek)
zonder ongelukken aan de boot gekomen. Daar stonden ze hem al op te wachten, dus hij was
maar net op tijd. Op de boot heeft hij een paar boutjes bij elkaar gezocht en gebedeld bij
vrienden en op het gevoel die stoel weer op zijn plaats gezet, zodat hij thuis kon komen. In de
Steenovens aangekomen heeft hij bij het licht van een stallantaarn (want elektriciteit hadden ze
daar nog niet) alles weer goed vastgezet. Het werd een kort nachtje, want de andere morgen
moest hij om zeven uur lossen op de Koewacht.

Nieuws van de dorpsraad
DE KABELBAAN IS GEOPEND. ALLEN DAARHEEN!
17 juni 2020 is een dag die we bij de dorpsraad Kloosterzande niet gauw zullen vergeten. De
dorpsraad kwam zo’n ooit met het idee van een kabelbaan omdat de natuurspeeltuin aan ’t
Laantje op dat moment toch niet erg veel keuze aan speeltuigen bood. Na 5 jaar van plannen,
(bouw- en subsidie-)aanvragen invullen, offerten aanvragen en fondsen bijeen zoeken, kon
afgelopen woensdag de kabelbaan eindelijk officieel ingehuldigd worden. De voorgaande twee
weken was ze al ten gronde uitgetest door de jeugd van Kloosterzande, maar bij zo’n aanwinst
hoort een feestelijk gebeuren.
2beFit leende voor de gelegenheid hun geluidsinstallatie uit, omdat die van de dorpsraad “out”
was, de weergoden hielden nog heel even hun sluizen dicht, een sterke en opgewonden
delegatie van ’t Getij kon nauwelijks wachten tot George Bracke (bestuur dorpsraad
Kloosterzande) en wethouder Jean-Paul Hageman hun feestrede hadden uitgesproken. En
toen ging het loos! De jongste feestvierder mocht het eerste officiële ritje maken, onmiddellijk
gevolgd door een jonge jongedame. Terwijl iedereen met glinsterende oogjes op zijn of haar
beurt wachtte, nam dorpsraadlid Tjarda Schakelaar de honeurs waar en schonk drankjes voor
de genodigden, want Plus trakteerde.
De dorpsraad Kloosterzande dankt nogmaals al diegenen die deze realisatie mogelijk gemaakt
hebben: de gemeente Hulst en Jantje Beton (met succes aangeschreven door ’t Getij) voor de
gulle bijdragen, de firma’s E.V.S. voor de aanleg van de start- en landingsheuvels en Bleijco
voor de stevige betonnen verankering van de palen die door de firma SPERECO werden
geleverd en geplaatst, PLUS voor de heerlijk frisse drankjes en alle vrijwillige handen die het
vele werk licht maakten.
We hopen dat deze kabelbaan voor vele uren speelpret zal zorgen!
Walsoorden
Ons plan was om op de steiger een informatiebord te plaatsen met wetenswaardigheden en
foto’s van Walsoorden, de steiger, de haven, de vroegere tram en de veerboot en alles wat er in
de loop van de jaren gepasseerd is aan activiteiten. Onze belangrijkste informatiebron was en
is Ruul Durinck. Als kenner van Walsoorden heeft hij ons al vele verhalen verteld.
We zitten nu in een fase dat we niet zeker meer zijn of wij, dorpsraad Kloosterzande, dit bord
gaan maken. Wij zouden het wel een gemiste kans vinden dat een dergelijk bord nu niet meer
zou komen. Wij wachten af.
Doel van Dorpsraad Kloosterzande
De dorpsraad van Kloosterzande is de organisatie die staat voor het vergroten van de
betekenis van de leefbaarheid in de gemeente Hulst door verantwoordelijkheid te nemen voor
de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie voor iedereen op elke leeftijd.
De dorpsraad bevindt zich in een wereld die wordt beïnvloed door:
Bredere maatschappelijke ontwikkelingen waarvan in het bijzonder van belang
individualisering, vergrijzing, commercialisering en informatisering.
Toenemende diversiteit onder de bewoners in behoeften, motieven, waarden, kennis en
welstandsniveaus.
Vier sleutelwoorden zijn de komende jaren leidend voor ons gedrag en ons handelen, dit zijn:
* Samenwerken en teamvorming
* Kijken en denken
* De lat moet hoger
* Eenheid van beleid
DORPSRAAD KLOOSTERZANDE
Je stem laten horen en invloed uitoefenen
1. Wat houdt de inwoners bezig?
2. Politieke partijen beloven veel in de aanloop naar de verkiezingen. Maar wat komt er van de
beloften terecht als college en raad eenmaal op het pluche zitten?
3. Oud-wethouders en oud-raadsleden zijn goud waard vanwege hun kennis, ervaring en
netwerk. Ze kunnen een ingang bezorgen en als ambassadeur optreden. Deze contacten
houden we dus warm.
4. Binnenlopen bij een fractie, een werkbezoek, brief of een e-mail; welk instrument je ook
inzet, een persoonlijke aanpak valt op en heeft de grootste impact. Er zijn kernen, wijken en
straten waar een dergelijk iemand woont; je ziet hier de vooruitgang groeien.
5. Belangenbehartiging is halen, maar ook brengen. Alleen eisen stellen? Dat werkt niet, zeker
als je alleen ‘voor eigen parochie preekt’. Spreek juist vanuit partnerschap. Breng in een
gepolariseerde discussie nieuwe argumenten in en laat helder zien welk probleem je signaleert
en oplost voor de gemeenschap en meestal ook voor de gemeente. Maak concreet wat jezelf
bijdraagt en wat je precies verwacht. Wijs ook op het belang van continuïteit op de langere
termijn.
6. Probeer bij belangrijke beleidspunten aansluiting te zoeken bij andere groepen. Door samen
op te trekken sta je sterker. Bovendien profiteer je van elkaars ervaring en hoef je niet steeds
opnieuw het wiel uit te vinden.
7. Timing telt. Benut de actualiteit om te sturen en zorg dat je zo dicht mogelijk bij de
gemeenteraad ‘kruipt’ als er een beleidsnota in de pijplijn zit.
8. Loop eens binnen bij de ambtenaren. Tenslotte zijn zij het die het beleid maken. Voor hen is
het college en zijn de raadsleden ‘passanten’ en komen er na vier jaar weer nieuwe. Een
ambtenaar vindt het wel leuk om uitleg te geven over zijn werk. Toon je betrokkenheid. Nodig
ook wethouders, raadsleden en ambtenaren uit voor het werk waar je mee bezig bent.
Geluidsinstallatie, beamer en projectiescherm
De geluidsinstallatie is gerepareerd en er zitten nu 2 nieuwe accu’s in. Iedereen kan gebruik
maken van deze materialen á € 15,- per 4 uur. Er wordt een borg van 20 euro gevraagd.
De geluidsinstallatie heeft 1 snoerloze microfoon en 2 met snoer. Tevens 2 extra speakers die
op een standard kunnen worden geplaatst.
Het projectiescherm is 200 x 280 cm.
Een wereldbol
Een wereldbol is een kaart van het oppervlak van de aarde in de vorm van een bol. Een
wereldbol wordt ook wel globe, aardbol, hemelbol of aardglobe genoemd. De aardglobe van Da
Vinci, zoals de Aristoteliaanse globe ook wel wordt genoemd, is dé wereldglobe waarop veel
landen hun naam voor het eerst gegraveerd is.
Nu hebben we 15 wereldbollen gekregen na een oproep in de krant. Ze komen uit heel
Zeeland. Van Nieuw-Namen, Axel, Zuidzande en Hoek in Zeeuws-Vlaanderen maar ook uit
Zuid Beveland, Schouwen en Walcheren. We hebben er toch heel wat kilometers voor moeten
rijden maar het was de moeite waard en we hebben er een hele leuke dag aan gehad.
Nogmaals wil ik alle mensen hiervoor hartelijk bedanken. Een aantal zijn al weggegeven aan
de school, aan bekenden en aan vrienden. Wie interesse heeft in een wereldbol mag bellen.
Misschien is er nog wel eentje beschikbaar.

Nieuws uit Kloosterzande
DE STAMTAFEL in de Binnendeur
Iedere zondagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur willen wij, wanneer we genoeg vrijwilligers
kunnen vinden, een inloopmiddag verzorgen voor IEDEREEN die een kopje koffie of thee wil
komen drinken tegen betaling van 1,50 euro voor 2 kopjes. Voor de mannen/vrouwen die willen
kaarten is ook gelegenheid, maar natuurlijk ook voor het maken van een praatje met elkaar.
Paardenmest op openbare weg
Ieder jaar maken we met z’n allen ruim zeventien miljoen buitenritten. Dat is best veel en waar
paarden zijn, is mest. Vooral binnen de bebouwde kom geeft dat overlast voor omwonenden en
andere weggebruikers, zoals wandelaars en fietsers.
Maar mest leidt ook tot vragen over verspreiding van ziekten en vervuiling van grondwater. Zijn
die terecht?
Ruim mest binnen 24 uur op. In sommige gemeenten moet je de mest al verplicht opruimen via
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Andere gemeenten overwegen om mestzakken
verplicht te stellen, maar daar kleven nadelen aan. Weer andere gemeenten zetten speciaal
voor ruiters en menners afvalemmers neer. Door de bebouwde kom schoon te houden kunnen
we met z'n allen mogelijke (verdere) verplichtingen of boetes voorkomen. Dat kan simpelweg
door binnen 24 uur de mest op te ruimen, gewoon met een schep en/of bezem.
Als geheugensteuntje heeft de KNHS een ludieke stalposter ontwikkeld. Hang jij hem ook op
stal op? Vraag een gratis exemplaar aan bij de KNHS of download hem als digitaal
bestand: https://www.knhs.nl/media/1657/stalposter-definitief-metlogo.pdf
Bron: KNHS https://www.knhs.nl/buitenrijden/met-je-paard-in-het-verkeer/mestoverlast/

Nieuws van de gemeente Hulst
Welstandscommissie
De Welstandscommissie adviseert de gemeente over de ruimtelijke kwaliteit van bouwplannen.
Het advies van de commissie geeft aan of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk zowel op zichzelf als in de omgeving - voldoet aan redelijke eisen van welstand. De
Welstandscommissie is een commissie van onafhankelijke deskundigen.
In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Hulst zijn de criteria opgenomen waarop de
welstandsbeoordeling wordt gebaseerd. De Nota Ruimtelijke Kwaliteit geeft antwoord op de
vraag of het bouwwerk past in zijn omgeving. De nota geeft aan wat het karakter van een buurt
bepaalt en wat de redelijke eisen van welstand zijn.
Op het moment dat u wilt bouwen moet er een welstandsbeoordeling plaatsvinden. Degene die
een plan heeft ingediend kan dit zelf toelichten in de vergadering van de Welstandscommissie.
Het kan wenselijk zijn dat u een zogenaamd schetsplan (bouwplan vooroverleg) indient.
Hierdoor maakt u geen onnodige kosten voor de wijzigingen in een uitgewerkte bouwtekening,
wanneer ten gevolge van het advies van de Welstandscommissie wijzigingen in het bouwplan
noodzakelijk zijn. Vergunningsvrije bouwwerken worden vooraf niet getoetst aan redelijke eisen
van welstand. In uitzonderlijke gevallen kan er nog wel achteraf een welstandstoets
plaatsvinden.
De Welstandscommissie vergadert op donderdagmiddag in de oneven weken. De
vergaderingen vinden plaats in het Stadskantoor (in de Multimediaruimte) te Hulst, starten om
14:00 uur en zijn openbaar. Mocht u bij deze vergadering aanwezig willen zijn dan kunt u zich
aanmelden bij de receptie van de Gemeentewinkel.

Zeeuwse dorpjes
In de XVe en XVIe eeuw heetten de inwoners van Biervliet " Soutsieders".
Het zoutzieden heeft de opkomst van vele zeeplaatsen, zelfs van het rijke Venetië,
bewerkstelligd. De zouthandel bestond reeds in het begin der middeleeuwen toen iedere
nederzetting in zijn eigen behoeften voorzag.
‘Een Biervlietenaar mag tweemaal zijn mes trekken’.
In 't westelijk deel van Zeeuwsch Vlaanderen zegt men dit als men, als gast, andermaal het
mes opneemt om mee te eten. Blijft men bedanken, dan zegt men: "Ik ben geen
Biervlietenaar." Dit gezegde wordt als volgt verklaard.
In oktober 1384 probeerde Francis Ackerman, ruwaard van Gent, zich met behulp van enige
gewapende vaartuigen, van Biervliet meester te maken, maar zijn beleg mislukte. Het volgend
jaar herhaalde hij zijn poging, daarbij krachtig door een Engelse vloot gesteund, maar hij werd
door de burchtvoogd Hasa wederom afgeslagen. Daar de Biervlietenaars, binnen het jaar,
tweemaal het mes mochten (taaleigen voor moesten) trekken, mogen ze dat nog doen.
Hun spotnaam is Haringen of Haringkoppen, ter gedachtenis aan Willem Beukelszoon die het
haringkaken uitvond.

Bijnamen nr. 4
Wij zijn er op gewezen dat er ‘vroeger’ veel mensen een bijnaam hadden. Dat gebeurt nog
steeds maar niet zo openlijk als vroeger. Soms leuk, soms vervelend en ook soms beledigend.
Van sommige mensen wist men de eigenlijke doopnaam niet eens want zijn of haar bijnaam
was ook de roepnaam. Hieronder volgen de eerste tien. We vernoemen nu alleen nog maar de
bijnaam en plaatsnaam en komen telkens in een van de volgende nieuwsbrieven terug met de
eigenlijke naam. In dit alles hebben we vele mensen gesproken en ook wat ‘boekskes’ gelezen
ter raadpleging. Ook het Dikke BIJnamenBOEK van Frank Deij en Joke Naughton zijn we zeer
dankbaar. Wij voelen ons en zijn dus niet verantwoordelijk voor de gevolgen en de daarbij
hangende verhalen.
De Knipperbol
De Knots
De Kwattamiljonair
De Lord
De Paus
De Petttetvent
De Pers
De Pielemeulen
De Pjiês
De Poedel

uit Hulst
uit Hulst
uit Hulst
uit Sint Jansteen
uit Kloosterzande
uit Kloosterzande
uit Vogelwaarde
uit Heikant
uit Kapellebrug
uit Clinge

Uitleg van nr. 3 Juni 2020
Burgemeester Garnaal uit Sint Jansteen was burgemeester Geirnaert. Toen Sint Jansteen nog
een zelfstandige gemeente was, kreeg het een nieuwe burgemeester: de heer Geirnaert.
Geirnaert betekent in het dialect van het Land van Hulst: garnaal. Annie van Dale vond dat ze
netjes tegen de burgemeester moest spreken. Ze dacht er goed aan te doen hem te begroeten
met: “Dag burgemeester Garnaal.”
De Banaan uit Sint Jansteen was Cesar Bogaert. Cesar was een wielrenner die vaak bananen
at, om op krachten te blijven.
Charles Onderbroek uit Hulst was Charles Weemaes. Hij verkocht ondergoed.
Daan Kiepkap uit Hulst was Jo Biesbroeck. Jo was slager en bekend om zijn hoofdkaas.
Hoofdkaas is kiepkap.
Chassé uit Kapellebrug was Josef van Helsland. Josef werd genoemd naar de naam van zijn
café Chassé. In het Nederlands café De Jacht. Deze naam komt van de jachttaferelen die ooit
op de muren van het café waren geschilderd.
Cies Lawijt uit Paal was Francies de Rooy. Ook wel de Ouwen Lawijt genoemd. Was in
gezelschap nadrukkelijk en luidruchtig aanwezig.
Cor Snuf uit Kloosterzande was Cor Schelfhout. Cor haalde regelmatig zijn neus op.

De Belsen Boer uit Kloosterzande was Ré van Waterschoot. Was geen echte boer maar een
molenaar.
De Baron uit Clinge was Hennie Plasschaert. Hij gaf zichzelf uit als baron. Schreef brieven aan
vriendinnen waarin hij vertelde dat hij baron was.
De Beul uit Vogelwaarde was ook genoemd als Agent de Beul. Niet alleen de agent had een
bijnaam – een afgeleide van zijn achternaam – maar ook zijn hond Nestor. Deze hond, een
bouvier, noemden ze de Centenvreter, waarschijnlijk omdat Nestor centen op straat opat.

Fietsroute in en rondom Kloosterzande
De lengte van de route is ± 20 km.
Het startpunt is het Hof te Zandeplein waar genoeg parkeerplaatsen zijn voor de eventueel
mee gebrachte auto.
We gaan linksaf, naast de Pannenkoekhuis, door het fietstunneltje.
Hierna naar rechts de President Rooseveltstraat in. Pas op, rij goed rechts want hier kan
gevaarlijk (te) hard gereden worden door het autoverkeer.
Je komt langs H4A, een wegenbouwbedrijf (zie notitie 1).
Op de eerstvolgende kruising ga je linksaf de Kruisdorpsedijk op.
Bij de volgende driesprong rij je rechtsaf (de Kruisdorpstraat naar beneden) het gehuchtje
Kruisdorp rond. Je rijdt recht op het vroegere huiskamercafé van Mieke Buys. Dit café wordt
bezongen door de groep Ambras. De eigenaresse was de reden om ook hier een wielerronde te
houden in 1981 die veel publiek trok (zie notitie 2).
Op de volgende driesprong gaat men naar rechts, verder op de Kruisdorpsedijk, en rijdt tot
tegen het watersnoodmonument dat een herinnering is aan de watersnood van 1953. Op 31
januari 2003 werd bij Kruisdorp dit monument onthuld ter herdenking van de Watersnoodramp.
Op de driesprong ga je links de dijk op en vervolg je je weg langs ‘de zoute kant’.
Je rijdt tot tegen de moutsilo’s waar je rechts, over het fietspad, omheen rijdt. Pas op in de
bochten rondom de haven!
Langs de watersportkantine en scheepswerf De Klerk, blijf je het fietspad rechts volgen.
Je komt langs het zogenaamde Klapkot waar je binnen kunt zitten om naar de boten kunt kijken
die van en naar Antwerpen varen. Ook op de steiger staan picknicktafels en banken waar het
goed zitten is. Boven de dijk torent het B&B De Bloemfabriek uit.
Je volgt het fietspad links naar boven en onderaan de dijk aan ‘de zoete kant’ blijf je de weg,
de Zeedijk, volgen die verder aan de rechtse kant overgaat in een fietspad.
Je rijdt nu langs een natuurgebied dat is aangelegd in verband met ‘de nieuwe natuur’. In de
volksmond is dit het Gat van Frank. Het is vernoemd naar de wethouder Frank van Driessche
die het bij de opening, samen met Plan Perkpolder, in zijn portefeuille had. Aan de linkerkant (bij
het maken van deze route nog een kale vlakte) moet Plan Perkpolder ontstaan. (zie notitie 3)
Aan het eind van het fietspad rechtsaf en over het parkeerterrein langs het voetveerpontje
Perkpolder-Hansweert naar de nol van Perkpolder (zie notitie 4).
Een 100 meter verder bevindt zich BarGoed. Het is een drank- en eetgelegenheid met een mooi
uitzicht over de Westerschelde.
Rij verder langs ‘de zoute kant’ van Perkpolder strand tot aan de radartoren. Deze is altijd
open om te beklimmen. Neem je verrekijker en fototoestel mee naar boven. Het is ‘maar’ 153
treden.
Ga terug de dijk over en op de driesprong rechtsaf de Molenweg in.
Op de driesprong links de Kalverdijk in.
Op de eerstvolgende kruising rechts (naar beneden) de Noordstraat in.
De daarop volgende kruising, vroeger genoemd de Knap-af, naar rechts tot aan de
driesprong de Stuiverstraat in. Je volgt deze weg, alleen toegankelijk voor fietsers en
bestemmingsverkeer, tot aan de Groenendijk.
Hier ga je rechtsaf en blijft deze weg volgen tot aan de molen van Groenendijk.
Je rijdt rondom de molen de Cloosterstraat in. Eind van de Cloosterstraat kom je weer terug
aan je rechterkant op het Hof te Zandeplein.
Notitie 1
Geschiedenis H4A
Op 30 september 1968 is door acht regionale wegenbouwbedrijven besloten dat zij hun
krachten wilden bundelen in de Zeeuws-Vlaamse Asfalt- en Aannemingsmaatschappij (ZA&A)
N.V.. Dit om samen de productie en verwerking van asfalt te gaan doen. De officiële oprichting
van deze voorloper van Holding de Vier Ambachten B.V. was op 31 december 1968.
In 1972 wordt de ZA&A NV omgebouwd tot een BV. In september 1973 wordt de AZV BV
opgericht door M.P. Hol, M.P. Lucasse, K.T. de Oude en Fa. De Ruijsscher & Zoon. Het doel
daarvan was het aannemen van grotere werken binnen Zeeuws-Vlaanderen. In 1975 wordt
besloten dat de aandeelhouders van de ZA&A ook aandeelhouder worden van de AZV.
In 1977 wordt Holding de Vier Ambachten BV (H4A) opgericht. De aandelen in de ZA&A en
Aannemingsmaatschappij Zeeuws-Vlaanderen (AZV) worden geruild voor aandelen in H4A. Op
dat moment waren er diverse aandeelhouders toegetreden en hadden andere aandeelhouders
hun aandelen verkocht.
In 1979 werd de productiemaatschappij Zeeuws-Vlaamse Asfaltcentrale (ZVAC) BV opgericht.
In 1989 nam H4A het merendeel van de aandelen over in Sanderse Aannemingsbedrijf BV,
Groenvoorziening Den Doelder B.V., groenvoorziening Den Doelder BVBA en Infra BVBA. In
1993 gaat Sanderse volledig over in H4A. In datzelfde jaar worden de overige aandelen van
Groenvoorziening den Doelder BV ingekocht.
In 1997 werd besloten tot overname van de Ruijsscher & Zoon BV en ABC Hekwerk ScheldeDelta (Nederland en België).
In 1999 werd Hooge Beuk Beheer BV aangekocht door H4A met als belangrijkste
dochterbedrijven Drainagebedrijf Scaldis B.V. en de Zeeuwse Bouw- en
Wegenbouwmaatschappij B.V.. In de jaren daarna zijn er nog diverse bedrijven overgenomen:
in 2007 aannemingsbedrijf W.J. de Bruijn B.V., in 2008 Roose Groenvoorziening B.V., in 2009
Hof Tuinservice en in 2011 Lensen’s Aannemingsbedrijf B.V.
In 2014 is ABC Hekwerk Schelde-Delta verkocht aan ABC Hekwerk Brabant.
Sinds 2015 behoort BV Drainagebedrijf Scaldis niet meer bij H4A. Deze BV werd verkocht aan
het (toenmalige) management.
Al deze bedrijven zijn in de loop der jaren samengevoegd en vormen samen het H4A: uniek,
betrouwbaar en betrokken.
Notitie 2
Geschiedenis van Kruisdorp en café van Mieke Buys
De Kruispolder ontstond in 1612 als gevolg van de bedijking van het in 1508-1511 door de zee
verzwolgen Hontenisse. Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen was toen nog in Spaanse handen. De
bedijking werd pas mogelijk toen de abdij Ter Duinen afstand deed van haar rechten op de
schorren van Oud-Hontenisse. Dit nieuw ontgonnen gebied kreeg de naam "Cruys Polder".
Mensen uit dit gebied namen soms de achternaam Van de Cruys (van het kruis), Van Kruyssen
of gewoon Cruys. Latere afleidingen van de familienaam Cruys zijn Cruijsse, Crouse en Kruis.
Kruisdorp is een buurtschap welke behoorde tot de gemeentelijke herindeling in 2003 aan de
gemeente Hontenisse wat nu de gemeente Hulst geworden is. Het gehucht heeft drie straten:
Kruisdorpstraat, Kruisdorpsedijk en Oudelandsedijk. Kruisdorp ligt in de polder genaamd
Kruispolder die bestaat uit bouwland met enkele melkboerderijen en fruitboomeigenaren. Een
viertal buurtschappen voltooit deze polder te weten Baalhoek, Duivenhoek, Kruisdorp en
Kruispolderhaven. Kruisdorp ligt ten oosten van Kloosterzande nabij de Westerschelde
Notitie 3
’t Gat van Frank
Op donderdag 25 juni 2015 werd het nieuwe natuurgebied Perkpolder geopend. Concreet
betekent het dat toen de bres in de dijk gemaakt is. Behalve voor de ontwikkeling van
Perkpolder, was het ook voor het oog een bijzondere gebeurtenis. De nieuwe natuur is
onderdeel van het integrale plan Perkpolder. Integraal wil zeggen dat het plan bestaat uit 4
onderdelen. Naast de nieuwe natuur zijn dat de jachthaven, de golfbaan met 200 woningen en
250 woningen op het Veerplein. 4 onderdelen die elkaar versterken. Het geeft onze regio een
sociaal-economische impuls als compensatie voor het verdwijnen van het veer Perkpolder –
Kruiningen.
Bij de dijkdoorbraak, het maken van de bres, was er muzikale omlijsting van het gebeuren door
volksgroep Ambras. Aan hen was gevraagd een lied te maken over deze bijzondere dag. Die
uitdaging hebben ze aangenomen. Het resulteerde in het lied “ ’t Gat van Frank”. Op hun eigen
ludieke wijze werd de historie van Perkpolder ten gehore gebracht, met als slotregel “Ambras
die etta opgelost, Met des bedenkers naom, De polder zal als ‘Gat van Frank’, in de Annaolen
gaan.” Inmiddels heeft de naam best wel al zijn vaste plek in onze regio verworven.
Het gebied is 75ha groot. Het bestaat uit schorren en slikken. Nieuwe dijken werden aangelegd
en bestaande aangepast. De nieuwe dijken beschermen tegen overstromingen, en de
natuurlijke slibophoging zorgt in het natuurgebied voor een extra veiligheidsbuffer. Er stroomt 2
keer per dag water van de Westerschelde in dit gebied. Het water voert slib aan dat krioelt van
de bodemdiertjes. Na verloop van tijd hogen de slikken door de slibafzetting op tot schorren.
Fietsers en wandelaars kunnen even lekker zitten kijken naar het gebeuren van waterstroom en
vogels.
Notitie 4
Rondvaartbedrijf en Veerdienst De Atol
- Veerdienst:
Tijdens de overtocht is de bar open voor koffie met gebak, of een andere consumptie. Ook
hebben wij ijs aan boord voor de liefhebber. En natuurlijk ook de toepasselijke muziek niet te
vergeten.
- Rondvaart:
Eventuele wensen zullen wij graag met U bespreken, want wij leveren alles op maat. Tijdens de
zomermaanden juli en augustus kunt u natuurlijk ook gebruik maken van de veerdienst
Perkpolder - Hansweert. Het vervangt de oude P.S.D. verbinding Kruiningen - Perkpolder.
- Sportvissen:
De beste plekjes weten wij steeds weer te vinden. Het behoeft dan ook geen uitleg dat de
sportvissers steeds weer kiezen voor de " ATOL "
Welke soorten vis kunt U verwachten: Schol, schar, bot, tong, steenbolk, wijting, paling, puitaal,
donderpad, gul, rog en soms een zandhaai.
- Feesten & Party's ook Familiedagen:
Wij verzorgen dit voor U op deze modern ingerichte boot, met een zeer luxe sanitair gescheiden
dames- en herentoilet en garderobe.
Beneden een gezellig restaurant met bar. Op verzoek muziek beneden in de salon en boven op
het dek.
Notitie 5
Radartoren Kreverhille
Van Nieuwpoort aan de Vlaamse kust tot in Antwerpen staan meer dan 20 radartorens. Ze
vormen sinds 1991 de Schelderadarketen, met 5 bemande verkeerscentrales van waaruit de
scheepvaart van de Westerschelde-monding tot in de Antwerpse haven wordt gevolgd. Voor
kapiteins en loodsen is de informatie van de Schelderadarketen cruciaal voor een veilige en
vlotte vaart. Navigeren door de bochten en tussen de zandbanken en de platen vraagt immers
een grote expertise. Bovendien geldt de Schelde als een van de drukst bevaren rivieren ter
wereld.
In de voor schippers 'lastige' bocht bij Hansweert was uitbreiding van de radarketen
noodzakelijk om de schippers van accurate gegevens te voorzien over bijvoorbeeld
achteropkomend verkeer. Daarom zijn in 2018 2 extra radartorens gebouwd: 1 bij Hansweert en
1 aan de buitenzijde van de Zeedijk, ter hoogte van buurtschap Kreverhille. Als service naar
toeristen en recreanten is de laatstgenoemde, 30 meter hoge toren te beklimmen. Vanaf de top
van de toren heb je een weids uitzicht over de Westerschelde en omgeving. Dit is de tweede te
beklimmen radartoren van de Schelderadarketen; in 2017 is de eerste te beklimmen radarpost
in gebruik genomen bij Ouden Doel, net over de Belgische grens bij Nieuw-Namen.

Normen en waarden
Wat zijn normen en waarden?
Normen zijn gedragsregels of voorschriften, die door de samenleving zijn vastgesteld en
waarvan wordt geëist dat deze worden nageleefd.
Waarden zijn uitingen van welgemanierdheid, waarvan de samenleving verwacht dat deze
worden toegepast.
- Houd er rekening mee dat grote liefde en grote prestaties grote risico’s in zich dragen.
- Zet je televisie uit als je bezoek krijgt.
- Wanneer je verliest, verlies de les dan niet dat je daaruit leert.
- Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen flesjes, blikjes en dozen achter.
- Smalende godslasteringen krenken de gevoelens van je medemens.
- Toon respect voor jezelf, respect voor anderen en neem verantwoordelijkheid voor al je
handelingen.
- Zet je zonnebril af als je met iemand praat.
- Vergeet niet, dat het niet verkrijgen van wat je wilt hebben, soms zeer gunstig kan zijn.
- Leer de regels, zodat je ze op de juiste manier kunt overtreden.
- Houd rekening met niet-rokers in je gezelschap.

Nieuwsberichten
Als u nieuwsberichten heeft, stuur deze dan naar http://chris@dorpsraadkloosterzande.nl .
Hou er wel rekening mee dat uw berichten pas bij het begin van de volgende maand
verschijnen, dus stuur ze op tijd binnen!!

AVG Privacywetgeving
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Om als dorpsraad aan deze regels te voldoen hebben wij een privacy statement op onze
website toegevoegd. Deze is hier te vinden: http://dorpsraadkloosterzande.nl/privacy/ .
De dorpsraad maakt zich hiermee vrij van enige aansprakelijkheid.
De dorpsraad bewaart gegevens specifiek voor de digitale nieuwsbrief:
- Geslacht, achternaam, voornaam, adres en woonplaats
- Emailadres
- Geboortedatum, telefoonnummer
De gegevens worden bewaard bij de secretaris. Deze is ook verantwoordelijk voor het
bijhouden en/of verwijderen van alle gegevens.
Mailingen worden verstuurd met alle mailadressen in de BCC
Toegang tot deze gegevens:
Voorzitter, penningmeester en secretaris
Beschermd met een wachtwoord

Per 31 december van elk kalenderjaar worden de gegevens geactualiseerd of deze nog passen
bij diegenen die de digitale nieuwsbrief willen ontvangen.
Van diegenen die te kennen hebben gegeven de digitale nieuwsbrief niet meer te willen
ontvangen worden alle gegevens verwijderd uit de bestanden.

Alle betrokkenen dienen per kalenderjaar aan te geven of zij op de hoogte willen blijven van de
dorpsraad Kloosterzande via de digitale nieuwsbrief.

Portretfoto’s worden alleen geplaatst met toestemming van de betrokken persoon.
Foto’s van (grote) evenementen in een openbare publieke ruimte kunnen wel worden geplaatst.
Zij dienen wel als nieuws te kunnen worden bestempeld.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u cv0242@gmail.com toe aan uw adresboek.

