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1.  Opening 
John Jansen heet iedereen van harte welkom en stelt voor om een korte voorstelronde te houden, 
omdat Chantal van der Arend aanwezig is voor het geven van een toelichting op haar 
werkzaamheden. 

2. Dorpsraad Waarde  
Rinus Kriekaard heeft contact gehad met de secretaris van de dorpsraad en de agenda 
toegezonden, maar omdat ze overdag allemaal werken is het lastig voor hen om aan te schuiven 
bij de vergadering.  
 
3. Toelichting Chantal van der Arend 
Chantal van der Arend bedankt voor de uitnodiging om tijdens deze vergadering een toelichting 
te komen geven. Bij de heropening van dorpshuis de Meiboom in Krabbendijke is zij in contact 
gekomen met een aantal leden van de Wmo-raad. Zelf is zij woonachtig in Brabant en werkt 
inmiddels 3 jaar bij de afdeling Samenleving van de gemeente Reimerswaal. De onderdelen 
cultuur, recreatie en toerisme behoren tot haar takenpakket. Iedereen heeft via Daniëlle Fierloos 
het document ‘Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2020-2023’ ontvangen. Dit 
document nemen we door en Chantal van der Arend geeft er een toelichting op. 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan het wandelnetwerk Reimerswaal. Op 19 april a.s. vindt er 
’s avonds een bijeenkomst plaats in dit dorpshuis. Veel betrokken mensen hebben meegedacht 
Momenteel zoeken ze nog vrijwilligers voor de aanleg en het onderhoud van de paden. Daarnaast 
zijn ze ook bezig met het realiseren van een rolstoelommetje in elk dorp. John Jansen is hiervoor 
gevraagd om mee te denken voor Hansweert. 
Rinus Kriekaard merkt op dat hij niet is benaderd, terwijl hij in het verleden al vaker de 
toegankelijkheid van bepaalde zaken heeft getest. Danielle Fierloos zal zijn contactgegevens 
doorgeven aan Chantal van der Arend.  
Ter Weel is ook betrokken bij het project en zal rondes testen die gereed zijn. 
De heer Kriekaard vindt de oesterputten in Yerseke slecht onderhouden en niet goed toegankelijk 
met een rolstoel. Dit heeft de aandacht, maar het blijft zoeken naar een goede balans tussen 
bedrijvigheid en toerisme op deze plek. 
Het is de bedoeling om nog meer te gaan doen met het Nationaal Park Oosterschelde. Zo komt 
er een entreepunt met informatie over de koude oorlog, bij landschapspark ‘Bie de trapjes’ in 
Krabbendijke (ter hoogte van de zeedijk, waar vroeger de oude vuilstortplaats was). 
Voor Yerseke zijn ze bezig met een onthaalkamer voor de centrale opvang van toeristen, met 
een belevingsroute via de Havendijk naar het centrum. 
Nominatie Geopark Scheldedelta – de verhaallijn van de verdronken dorpen wordt hierin 
meegenomen. De verdronken dorpen zijn uniek, ze kunnen bezocht worden tijdens een excursie. 
Han Mellegers attendeert op het natuurgebied richting de grens van Brabant. Het is daar mooi, 
maar in zijn ogen wordt er weinig mee gedaan. Chantal van der Arend deelt mee dat er een 
fietsroute komt. Er lopen contacten met de Brabantse Wal gemeenten. 
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Maaike van Koeveringe geeft aan dat het vanuit Rilland mooi is om naar België te fietsen, maar 
dat het laatste stuk erg slecht is. Chantal van der Arend weet dat de Schelderoute is 
doorgetrokken vanuit Antwerpen. Ze gaat graag in gesprek met de leden van de Wmo-raad, 
ideeën zijn altijd welkom bij haar. 
Rilland-Bath is als eerste punt in Reimerswaal opgenomen in de Liberation route. Nu volgen 
Krabbendijke, Kruiningen en Yerseke. Hansweert zal worden opgenomen na het uitvoeren van 
de dijkverzwaring. 
Onze gemeente is uitermate geschikt voor kleinschalig toerisme, wandelen, fietsen en 
cultuurhistorie. 
Han Mellegers weet dat er onder andere in Krabbendijke regelmatig toeristen per trein aankomen, 
maar het is niet gemakkelijk om er een fiets te huren. Chantal van der Arend neemt dit mee. De 
OV-aansluitingen zijn een aandachtspunt. 
De Oesterboulevard krijgt in Yerseke weer een vervolg op de woensdagen in het 
toeristenseizoen. Rinus Kriekaard zou graag zien dat de activiteiten dichterbij elkaar worden 
geplaatst en meer tegen het dorp aan en niet te ver van de parkeergelegenheid. Zodat het voor 
toeristen ook bij minder goed weer aantrekkelijk is om deze Oesterboulevard te bezoeken. 
Ze zijn bezig met een transformatie voor het museum in Yerseke. De gemeenteraad heeft de 
opdracht gegeven om het ontwerp te ontwikkelen tot een definitieve versie. Het is de bedoeling 
om een belevingsmuseum te creëren.  
Jeannette Vreeke weet dat er in het verleden ook is gewerkt aan het opzetten van wandelroutes 
in de omgeving van Waarde. Zij zal hier navraag naar doen. 
Han Mellegers vraagt hoe het zit met de financiën rondom al deze projecten. Chantal van der 
Arend geeft aan dat er in de begroting een bedrag is opgenomen van € 50.000 voor toerisme. De 
begroting is openbaar en terug te vinden op de gemeentelijke website. Ze werken met 
projectvoorstellen en er is een Pop3 subsidie aangevraagd.  
Ook is er een samenwerking met de provincie. Het Geopark is hier een voorbeeld van. Tevens is 
er regelmatig contact met de buurgemeenten Tholen, Kapelle en rondom de Brabantse Wal. 
Han Mellegers vraagt of er iets gedaan wordt voor de surfers bij Krabbendijke en hij merkt op dat 
het ter plaatse erg verzand. Chantal van der Arend geeft aan dat surfen daar eigenlijk niet is 
toegestaan, omdat het een Nationaal Park betreft. 
Rinus Kriekaard deelt mee dat de pontjes niet toegankelijk zijn met een rolstoel of als iemand 
slecht ter been is. Hij heeft hierover weleens navraag gedaan en het blijkt niet rendabel om ze 
rolstoeltoegankelijk te maken en het getij speelt een grote rol. Van Veere naar Kamperland is 
bijvoorbeeld wel mogelijk, maar bij het Veerse Meer heb je geen last van het getij. Chantal van 
der Arend noteert dit punt. 
John Jansen refereert naar een artikel wat hij heeft gelezen in de PZC, over een 
subsidievermindering voor Podium Reimerswaal. De gegevens in de krant blijken niet geheel te 
kloppen. Het betreft een regeling vanuit de Provincie en Chantal van der Arend geeft er een 
toelichting op. Straks na het coalitieakkoord zal bekend worden hoe de huidige partijen tegen de 
subsidies aankijken. 
Bij de Wmo-raad is bekend dat door de corona-periode het onderdeel cultuur een klap heeft 
gehad en dat het bijwonen van voorstellingen e.d. nog niet goed op gang komt. Landelijk speelt 
dit probleem ook. 
Chantal van der Arend deelt ten slotte nog mee dat zij bezig is met contact en verbinding te 
zoeken met het sociaal domein. Hierbij valt te denken aan de muziekschool, eenzame mensen 
of personen die kampen met dementie.  
Daniëlle Fierloos zal de contactgegevens van de Wmo-raad aan haar toezenden. 
 
4. Ingekomen post en mededelingen  
 Het DB heeft de resultaten van de enquête over afval ontvangen. 
 Iedereen heeft de e-mail via Naomi de Smit ontvangen van de GGD inzake kwetsbaarheid  
 John Jansen heeft een e-mail ontvangen van Stichting HerstelTalent, waarbij bijeenkomsten 

worden aangekondigd die starten in april. 
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 Ontmoetingsbus-flyer is huis aan huis verspreid. De leden van de Wmo-raad vinden dit een 
mooi initiatief. Het betreft een pilot, daarom is de bus maar een paar uur op een middag 
beschikbaar. 

 John Jansen heeft een flyer over de Burgeradviseurs ontvangen ter promotie. Deze wordt ook 
nog huis aan huis verspreid. De zes aangemelde Burgeradviseurs hebben de cursus gevolgd 
en een certificaat ontvangen. Inmiddels zijn er twee hulpvragen ontvangen. 

 Op 28 april 2022 krijgen minima de toegezegde energietoeslag van € 800 gestort.  
 Minima met kinderen in de leeftijd van 6-18 jaar kunnen een beroep doen op Heppy vakanties 

via de gemeente. Judith Schrijver is contactpersoon.  
 Kledingbank Zeeland heeft bericht dat er dit jaar geen kledingactie zal plaatvinden in de 

gemeente Reimerswaal. Ze kunnen dit niet extern organiseren wegens een tekort aan 
personeel. De doelgroep kan wel terecht op hun locatie in Middelburg. 

  
5. Verslag van 10 februari 2022  
Pagina 1: John Jansen merkt op dat bij de aanwezigheidslijst de letter n is weggevallen bij zijn 
achternaam. Verder wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld en hij bedankt de notulist. 

6. Nieuws vanuit GR de Bevelanden  
Eveline Janse geeft een update over het aantrekken van personeel binnen GR de Bevelanden, 
waar ze al een tijdje kampen met onderbezetting. Er is zicht op een aantal nieuwe collega’s. Dit 
zal zorgen voor meer stabiliteit en vaste gezichten als aanspreekpunt. 
Ze geeft een toelichting op hoe ze nu omgaan met de inkomens- en vermogenstoets, nadat een 
verzoek om voorlopige voorziening was ingediend. Er zijn interne uitvoeringsafspraken gemaakt 
en er wordt momenteel geen actieve uitvoering aan gegeven. Ze vragen wel wat de eigen 
mogelijkheden zijn bij een cliënt. Verder is het afwachten wat de uitkomst van het proefproces is 
en wat er landelijk gebeurt. Ze willen graag een signaal afgeven richting de landelijke overheid 
dat dit niet zo kan blijven doorgaan. Gemeenten lopen tegen hoge kosten aan, omdat mensen 
met een hoog inkomen ook gebruik kunnen maken van de regeling. De VNG ondersteunt de 
gemeenten daarbij. In Reimerswaal zou er tonnen bespaard kunnen worden, indien er 
overgeschakeld zou worden naar het vroegere systeem merkt de wethouder op. Ze willen 
investeren in zelfredzaamheid. Hoe kan je zaken laagdrempelig maken en initiatieven verbinden 
is ook belangrijk. De Burgeradviseurs zijn hier een voorbeeld van. Als er echt geen andere 
oplossingen zijn kan er een beroep gedaan worden op de Wmo. Zo blijft de zorg betaalbaar.  
Han Mellegers heeft vernomen dat het tien dagen duurde voordat mensen uit Oekraïne hier 
konden worden ingeschreven. De wethouder deelt mee dat de inschrijvingen tijd kosten, omdat 
het zorgvuldig moet gebeuren. De betreffende medewerkers kregen in die periode veel op hun 
bord, omdat de verkiezingen toen ook net speelde en met de aankomende feestdagen gaan er 
ook al gauw wat meer dagen overheen. Eveline Janse merkt op dat er vanuit de gemeenten 
binnen de GR, juist heel snel gehandeld is. De gemeenten zijn ook zoekende in deze situatie en 
veel zaken moeten worden uitgezocht. Zo kwam er bijvoorbeeld de vraag hoe om te gaan als ze 
spullen nodig hebben via Medipoint. Rinus Kriekaard attendeert erop dat de kinderen uit Oekraïne 
die worden opgevangen in Yerseke, heel snel naar school konden gaan. Ook wordt er ontzettend 
veel werk verricht door vrijwilligers bij de opvanglocatie camping Zon&Zee. 
Maaike van Koeveringe refereert naar de gemaakte afspraken tijdens de vorige vergadering. 
Eveline Janse heeft helaas geen e-mail ontvangen van Maria Cromwijk met de gegevens, over 
de casus die zij heeft aangekaart. 
Eveline Janse informeert wat de Wmo-raad belangrijk vindt, zodat daar de volgende vergadering 
extra aandacht aan kan worden gegeven. Aangegeven wordt dat communicatie hoog op de 
agenda staat. Rinus Kriekaard zal dit noteren voor de volgende vergadering. 
Tot slot wordt aangekaart dat men bang is dat de energietoeslag van € 800 euro bij het inkomen 
van de minima wordt opgeteld. John Jansen deelt mee dat dit ook de aandacht heeft binnen de 
cliëntenraad van WIZ 
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7. Nieuws vanuit de gemeente  
Judith Schrijver deelt mee dat de leden van Wmo-raad een iPad kan worden aangeboden. De 
gemeenteraadsleden gebruiken deze al. Wel zitten er voorwaarden aan. Zo moet men tekenen 
voor ontvangst, is privégebruik niet toegestaan en zal er bij een eventuele lockdown digitaal 
worden vergaderd. Eveline Janse informeert hoe het e-mailgebruik is geregeld. Judith Schrijver 
zal nagaan of er een speciaal e-mailadres kan worden aangemaakt, zodat er geen gebruik hoeft 
te worden gemaakt van privé e-mailadressen. De leden zullen erover nadenken, de voor- en 
nadelen afwegen en bij de volgende vergadering komen we hierop terug. 
De wethouder heeft verder geen nieuws te melden. Het is nog niet duidelijk wanneer er een 
nieuwe wethouder zal worden aangekondigd. De leden van de Wmo-raad bedanken de 
wethouder voor de afgelopen jaren en overhandigen hem een bedankje. 
Daniëlle Fierloos meldt dat er in juni een inwerkprogramma voor de (nieuwe) raadsleden gepland 
staat. Het is de bedoeling dat men dan ook kennis kan maken met de Wmo-raad. Zodra hier meer 
over bekend is zal de Wmo-raad geïnformeerd worden. 
 

8. Werkplan 2022 – Vervoer  
Rinus Kriekaard heeft contact gehad met de heer Verburg van het SWVO. Hij is niet beschikbaar 
in juni, dus hij zal worden uitgenodigd voor de vergadering in september. 
John Jansen en Rinus Kriekaard hebben onlangs een vergadering bijgewoond van de 
Seniorenraad, waarbij het onderdeel ‘Vervoer’ aan de orde kwam. Marleen Op ’t Hof van de 
afdeling Gemeentewerken gaf een toelichting op de vaststelling Regionale Mobiliteitsstrategie.  

 
9. Uitleg van de BOA en voorstellen nieuwe BOA  
Er wordt een korte voorstelronde gedaan onder alle aanwezigen. Ian Baartman is sinds 1 april in 
dienst bij de gemeente Reimerswaal als BOA. Hiervoor heeft hij 12 jaar ervaring opgedaan bij de 
gemeente Goes. Gerrit Krist is inmiddels 12 jaar BOA bij de gemeente Reimerswaal. De leden 
van de Wmo-raad zijn benieuwd naar hun taken. Zij delen mee dat zij voornamelijk zijn 
aangenomen om ergernissen die spelen onder de bevolking, weg te nemen. Hierbij valt de 
denken aan geparkeerde auto’s, (bedrijfs)bussen, caravans en aanhangers die overlast geven. 
Vaak is voor mensen onduidelijk wanneer er wel en niet opgetreden kan worden. De BOA’s 
benadrukken redelijk en billijk te willen zijn. 
John Jansen informeert naar de camperplaats bij Hansweert. Een camper mag er drie dagen 
staan. De BOA’s gaan pas rekenen vanaf het moment dat zij het zelf constateren.  
John Jansen vraagt of er veel klachten binnenkomen. Dit is inderdaad het geval over diverse 
onderwerpen. Het is jammer dat inwoners elkaar vaak zelf niet aanspreken. Overlast door 
hondenpoep is een veel gehoorde klacht, maar de kans dat de BOA iemand op heterdaad betrapt 
is heel klein. Veel klachten zijn anoniem, maar vaak ligt het wel voor de hand dat het van buren 
afkomt. 
Eén van de leden van de Wmo-raad ervaart veel overlast in zijn woonomgeving door het stoken 
van houtkachels. Soms is het lastig te achterhalen waar het vandaan komt. Dit is een 
bevoegdheid van de bouwhandhavers. Zij gaan op onderzoek uit en kijken of er volgens de eisen 
gestookt wordt. De wethouder geeft aan dat er eerst landelijke regelgeving zal moeten komen, 
willen ze dit optimaal aan kunnen pakken. 
Tevens wordt er gemeld dat er regelmatig gestookt wordt in vaten in achtertuinen. Ook attendeert 
men op illegale cafés en op het bewonen van boten in de haven van Yerseke. De BOA’s moeten 
het vaak hebben van mensen die hen iets toevertrouwen. Zij zien zelf niet alles. Het probleem is 
vaak dat mensen wel klagen, maar het niet melden. Ze gaan trouwens niet zomaar in op 
geruchten. Een probleem of klacht moet wel te constateren zijn. 
Ze proberen in overleg met bewoners de beste oplossing te kiezen. Gerrit Krist geeft een 
voorbeeld van bepaalde parkeerproblematiek. In een hele smalle straat is er eens voor gekozen 
om te parkeren op een smal trottoir, zodat de andere stoep beschikbaar bleef voor voetgangers. 
John Jansen weet dat sommige mensen ontheffing hebben om bepaalde wegen in Hansweert 
met hun voertuig te betreden, maar dat is voor anderen niet altijd duidelijk. 
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Het overlijden van de zwerver aan de dijk bij Hansweert wordt ter sprake gebracht. De BOA’s 
delen hun bevindingen. Zij gingen er iedere dag even poolshoogte nemen. 
Rinus Kriekaard informeert of er veel belangstelling was voor het sociaal café in Hansweert. 
Gerrit Krist kon hierbij niet aanwezig zijn, want ze hadden vandaag hun gezamenlijk spreekuur 
met de wijkagent bij het politiesteunpunt in Bachten Vaete. 
Han Mellegers informeert of het rouleren op diverse locaties mogelijk is. Dit hebben ze in het 
verleden wel gedaan door spreekuur te houden bij de supermarkten in Rilland en Hansweert. 
Doordat ze nu gebruik maken van het steunpunt van de politie is er ook een computer e.d. bij de 
hand. Het nieuwe initiatief moet nog bekendheid krijgen Tevens kunnen er altijd meldingen 
worden gedaan via het e-mailadres boa@reimerswaal.nl 
Ze hebben goede contacten met Jan de Vlieger, de contactpersoon voor de sociale teams. Niet 
alle informatie mag zomaar gedeeld worden, maar de wijkagent is ook aanwezig bij de sociale 
teams. Ook hebben de BOA’s regelmatig overleg met de jongerenwerkers. 
Drugsproblematiek is geen bevoegdheid van de BOA’s, maar van de politie. Wel melden zij zaken 
aan de politie als ze iets signaleren, zodat de zij een dossier kunnen opbouwen. Ze kunnen wel 
bekeuringen uitdelen aan foutparkeerders, honden die loslopen in gebieden waar het niet mag 
e.d. 
Jeannette Vreeke vraagt of de BOA’s ook ’s avonds werken. De heer Krist geeft aan dat zij in 
principe overdag werken, maar in bijzondere gevallen ook ’s avonds. Ze werken dan niet alleen, 
omdat dit vaak niet veilig genoeg is. Els Balkestein informeert of zij verdedigingsmiddelen bij zich 
dragen. Dit is niet het geval. Gelukkig hebben ze tijdens hun carrière geen geweldsincidenten 
meegemaakt. Het is vaak de wijze van hoe je mensen te woord staat. 
 
10. Volgende vergadering – Rilland 
Maaike van Koeveringe zal het dorpshuis van Rilland reserveren voor 9 juni 2022. 
Het bespreekpunt ‘Communicatie’ zal Eveline Janse voorbereiden en tevens zal Martijn Vermunt 
en/of Corinda Heiboer aanwezig zijn voor het geven van een toelichting op het gebied van 
energie. 

 
11. Rondvraag 
Han Mellegers was niet uitgenodigd voor het sociaal team in Krabbendijke, maar inmiddels is dit 
opgelost. Rinus Kriekaard zal alle data doorsturen per e-mail, want Maaike van Koeveringe heeft 
belangstelling voor het sociaal team in Rilland. 
Els Balkestein heeft vanuit de Seniorenraad de vraag ontvangen of er Wmo-geld is gegaan naar 
het verfraaien van dorpscentra. De Wmo-raad kan zelf geen geld uitgeven, maar heeft een 
adviserende rol. Het is niet bekend of er recent Wmo-geld is uitgegeven voor dorpscentra, maar 
dan zal het eerder zijn geweest om de toegankelijkheid te verbeteren in plaats van verfraaiing. 
Rinus Kriekaard geeft als voorbeeld dat er in het verleden wel geld is vrijgekomen voor het 
verbeteren van de toegang tot Hof Cruninghe en het aanleggen van een invalidentoilet bij de 
haven in Yerseke. 
 

12. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 16.05 en bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 


