Grafrede
Nieuwland valt sinds 51 jaar onder de gemeente Middelburg. Hoe is
het ons vergaan in die halve eeuw.? Gedraagt de gemeente zich als
een beschermende vader die het beste voor heeft met al zijn
kinderen?
Welnu, dat Middelburg geen zorgzame vader is was direct duidelijk.
Het door een rijksweg doormidden gesneden dorp was koud ingelijfd
of Vadertje Middelburg wilde onze haven dempen en er een
vuilnisbelt van maken.
Met vereende krachten hebben Nieuwlanders dit plan getorpedeerd.
Wat gebeurde er nog meer? We streden vergeefs tegen de aansluiting
met de N57 en de A58 bij het dorp en kregen dus een verkeersplein
op onze lip. Vadertje Middelburg was ons niet tot steun. Zodoende is
er geen af- en oprit meer en moet je langs omwegen het dorp in of
uit. Velen kunnen Nieuwland niet eens meer vinden.
Het dorp kwam achter een hoge wal te liggen, die niet het beoogde
effect sorteert en velen een doorn in het oog is.
Gelukkig lukte het ons na lange strijd om de komst van mega
varkenstallen af te wenden. Die waren er bijna gekomen doordat
Vadertje Middelburg verzuimd had de bestemmingsplannen aan te
passen.
Het volgende cadeau van Middelburg waren tuinbouwkassen in onze
polders, onderdeel van de kwaliteitsatlas van Riek Bakker. Dat plan
werd ingetrokken, ‘vanwege de verwachte weerstand’.
Intussen werden we aan de zuidkant ingesloten door de Sloeweg.
Daar ligt ook het Sloegebied, belangrijk voor de werkgelegenheid,
maar ook goed voor lawaai. Zoals onlangs op zondagmorgen 30 april.
Wat een herrie! Scheepsmotoren, een fabriek? Van die kant komt ook
lawaai van autotreinen.

Hinder hebben we ook van zware trekkers met opleggers. Middelburg
lijkt in deze zaken geen hand uit te steken.
Dat deed Middelburg ook niet bij het plan om een groot slibdepot aan
te leggen in de Schorerpolder. Ruim 300 bezwaarschriften
voorkwamen dat.
Op dit moment heeft Vadertje Middelburg weer iets in de aanbieding:
een beoogde bedrijventerrein aan de Trekdijk. Het gaat om bedrijven
in milieucategorie 4. Die mogen 24u/d geluid, licht en stank
veroorzaken.
Waarom Nieuwland verder in ademnood brengen zodat het steeds
meer op Doel gaat lijken, het bijna van de aardbodem geveegde dorp
bij Antwerpen?
Waarom wel de verkeersoverlast in Sint Laurens verminderen en hier
niets doen?
Waarom verfraait u de entree bij Ramsburg en maakt u die van ons
lelijk? Dat is meten met twee maten, anders gezegd ongelijke
behandeling.
Vadertje Middelburg: behandel Nieuwland niet langer als Assepoester
die alleen goed is voor de vaat en de vuile was. Zie ons niet langer als
een stiefkind, maar als troetelkind.
Vadertje Middelburg: U heeft ons met uw plannen voor de Trekdijk
opnieuw een kool gestoofd en vraagt ons dat bordje leeg te eten.
Werken we niet mee, dan zal het verantwoordelijk lid van het college
dit op zijn eigen manier uitvoeren, zo dreigde hij deze week in een
telefoongesprek. Maar wij gaan liever zonder eten naar bed.
Het is zoals Maurits Sep schreef in de PZC: Het gaat om een keus
tussen economie en leefbaarheid. ,,Middelburg moet niet voor tégen
de inwoners strijden, maar vóór het dorp”. Daarom doen we een
klemmend beroep op de volksvertegenwoordigers, de gekozen leden
van de gemeenteraad, om dit onheil af te wenden.
Wim Staat (uitgesproken tijdens dorpstafel 16/5 en in de
commissievergadering van 22/5 )

