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Raadsvergadering
Allereerst waren er tijdens deze raadsvergadering felicitaties voor Gerben
Dijksterhuis. Gerben (wethouder ChristenUnie) is benoemd tot burgemeester
van Borsele. In juni verruilt hij Zeewolde voor deze Zeeuwse gemeente.

Onderwerpen tijdens deze raadsvergadering:
In de vorige nieuwsbrief stond al een opmerking over de onderwerpen
waarover vergaderd werd, of liever het gebrek aan onderwerpen. Dat is
treurig. Geen vergaderonderwerpen wil zeggen dat er geen besluiten worden
genomen en dat alle activiteit in Zeewolde stilstaat. Stilstand is achteruitgang
en dat moet je als gemeente niet willen.

Hoger Beroep Aanloophaven
Het onderwerp, want het was er maar één was “Hoger beroep Aanloophaven
(m.b.t. algemeen belang besluit Wet Markt en Overheid)”.
In een eerdere rechtszaak werd Jachthaven Wolderwijd in het gelijk gesteld en
werd de exploitatie van de Aanloophaven door de rechtbank niet als een
activiteit van algemeen belang gezien. Volgen de rechtbank was het
aanwijzingsbesluit door de gemeente Zeewolde onvoldoende onderbouwd. De
vraag was nu of de raad kon instemmen met een hoger beroep. Omdat de Wet
Markt en Overheid sinds 1 juli 2014 pas geldt voor zowel nieuwe als bestaande
activiteiten, is er nog weinig jurisprudentie op dit gebied. Het is dus nog niet
goed in te schatten wat het oordeel zal zijn.
BurgerBelang is van mening dat er duidelijkheid moet komen. Dit is niet alleen
voor deze zaak van belang, maar ook voor eventuele toekomstige conflicten op
dit gebied. Het lijkt ons dus verstandig om te gaan voor Hoger Beroep en niet
te kiezen voor mediation. Misschien dat het conflict met Jachthaven
Wolderwijd met mediation wordt opgelost, maar de onduidelijkheid blijft in dat
geval bestaan. Op D’66 na, die liever koos voor mediation was de rest van de
Raad het hier mee eens.

Raad op Straat

2

Verder werd er tijdens deze raadsvergadering ook nog gesproken over de Raad
op Straat. Dit is een initiatief van de volledige Raad. Op de website van Blik op
Zeewolde staat dat Leefbaar Zeewolde hierover vragen ging stellen in de Raad,
wat ook gebeurd is. De burgemeester antwoordde dat de Raad op Straat een
succes was, maar dat beantwoording van deze vragen tegen het protocol en
tegen de gemaakte afspraken is. Ook het op voorhand als partij reageren op de
problematiek aan de Koraal en hierover als partij de media opzoeken is tegen
de gemaakte afspraken. Wel wist de burgemeester te vertellen dat er contacten
zijn gelegd en heeft de problematiek aan de Koraal de aandacht van het
ambtelijk apparaat en de werkgroep participatie en digitalisering.
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