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26 STAD EN STREEK

door René Hermans

MOERSTRATEN – De kerk van Moer-
straten is verkocht per 1 februari
2014. Het kerkbestuur heeft een
mondelinge overeenkomst met ie-
mand die er een woonhuis van
wil maken. Het bisdom en de ge-
meente moeten daar nog wel toe-
stemming voor geven.
In een overvol dorpshuis Parel-
Moer werd gisteravond gesproken
over de toekomst van de kerk en
hoewel het gebouw dicht gaat
voor de eredienst waren de dorps-
bewoners blij dat het in elk geval
overeind blijft. Matthé Kerstens
van het kerkbestuur schetste in
het kort het afgelopen jaar. Een
jaar geleden werd het gebouw te
koop gezet en van de zeven serieu-
ze belangstellenden bleven er uit-
eindelijk twee over die een bod
deden. „De toekomstige koper is
enthousiast en heeft de verbou-
wingsplannen al helemaal uitge-

dacht”, gaf Kerstens aan.
De aanwezigen wilden weten of
er de mogelijkheid is om een ka-
pel te bouwen en het kerkbestuur
stond daar niet onwelwillend te-
genover. Frans Goorden legde uit
wat er met de inventaris gebeurt.
De spullen op de inventarislijst
worden niet verkocht, maar blij-
ven deels in Moerstraten in de te
bouwen kapel of gaan naar ande-
re kerken of ze komen in de op-
slag in Roosendaal. In de maand
januari staan twee afscheidsmo-
menten gepland. Op 17 januari
voor de vrijwilligers en op 25 ja-
nuari vindt de laatste viering in
de kerk plaats.

STAVENISSE – Bij de gemeente Tho-
len komen steeds meer klachten
binnen over de herbestrating van
de Wilhelmina- en Julianastraat

in Stavenisse. De VVD Tholen
heeft vragen gesteld aan het colle-
ge over de slechte kwaliteit van
het herbestratingswerk.

door Wim van den Broek

STEENBERGEN – De gemeente
Steenbergen gaat paal en perk stel-
len aan het snelgroeiend aantal
WOB-verzoeken per mail of fax.
Voortaan worden ze in het kader
van de Wet openbaarheid van be-
stuur alleen nog in behandeling
genomen als ze schriftelijk per
post zijn ingediend bij de gemeen-
te, voorzien van een handteke-
ning. Het college werpt de elektro-
nische blokkade op omdat de aan-
vragers steeds vaker uit zijn op de
dwangsom, die moet worden uit-
gekeerd, wanneer een verzoek te
laat wordt behandeld. „De verzoe-
ker heeft kennelijk een ander doel
voor ogen dan het verkrijgen van
informatie. Vooral sinds de invoe-
ring van de Wet dwangsom is dit
een probleem geworden”, schrijft
het college in een mededeling.

door Esme Soesman

SINT MAARTENSDIJK – Vooralsnog
hebben zich acht mensen aange-
meld voor het project buurtpre-
ventie in Sint Maartensdijk. De ge-
meente Tholen begint daar per 1
januari 2014 een pilot. Er worden
nog meer vrijwilligers gezocht.
Mensen die zich aanmelden wor-
den gescreend door de politie en
krijgen na goedkeuring een oplei-
ding tot buurtwacht. De gemeen-
te helpt bij het opstarten en zorgt
in eerste instantie ook voor bege-
leiding.
De bedoeling is wel dat het buurt-
preventieteam uiteindelijk ‘zelf-
supporting’ wordt; zelf bepaalt
wanneer en waar de buurtwach-
ters aan de bak gaan.
Wel zal sprake zijn van regelma-
tig overleg met de gemeente. De
functie van het team is breed,
licht communicatiemedewerker
Marjolein Teeuw van de gemeen-
te toe.
„Het gaat om het signaleren van
onvolkomenheden. Dat kan op
het gebied van veiligheid zijn,
maar zeker ook op sociaal vlak.”
In Sint Maartensdijk is eerder
spontaan een buurtpreventiepro-
ject opgezet, maar dat werd door
de gemeente stopgezet. De pilot
geldt nu als voortzetting. Na een
jaar wordt het project geëvalu-
eerd.
In Steenbergen zijn pas de eerste
buurtwachters in Dinteloord en
Kruisland begonnen.

door Wim van den Broek

DINTELOORD – Het Havenkanaal
van Dinteloord is geen Gronings
Eemkanaal. Dat merkte Sint Nico-
laas afgelopen zaterdag bij zijn be-
zoek aan het suikerstadje. Om te
bewijzen dat het met de crisis al-
leszins meevalt, verkozen sint en
piet de 25 meter lange ‘Pakjesboot
15’ om de Dinteloordse kinderen
tegemoet te varen.
De heenreis verliep zonder al te
veel problemen. Terwijl het
Spaanse gezelschap werd ontvan-
gen en zich opmaakte voor een
rondrit door het dorp, wilde de
schipper de pakjesboot achter-

waarts het smalle water uitvaren.
Draaien is in het nauwe spuigat
van Dinteloord immers onmoge-
lijk. Bij die manoeuvre kwam het
schip muurvast te liggen.
Maandagmorgen, terwijl sint nog
op één oor lag, trokken twee
sleepboten van Dintelsas het ver-
sierde schip weer vlot.
Inschattingsfoutje van het Sinter-

klaascomité? „Nou nee”, zegt
Cees Pellenaars, „Wij zijn afhan-
kelijk van de beschikbare vloot in
Dintelmond. Berger Reinier van
der Zee bood ons deze boot aan.
Het is maar smal. Vooruit ging
net. Terug kennelijk niet.”
Van der Zee van sleepdienst Din-
telsas had maandag een uur werk
met het terughalen van de pakjes-
boot. „Vooraan het kanaal wordt
de diepgang aangegeven: 1,75 me-
ter. Maar door het vele slib is de
vaargeul op sommige plekken am-
per een meter diep. Het kanaal is
vijftien jaar terug voor het laatst
uitgebaggerd, me dunkt dat de ge-
meente er weer eens aan begint.”

STEENBERGEN – Recente luchtfo-
to’s van de nieuwe A4, zoals die
zaterdag in deze krant stonden,
zijn op 30 november te zien in
het informatiecentrum van Rijks-
waterstaat aan de Zeeland-
weg-Oost. Medewerkers geven
uitleg bij de plannen, op panelen
is te zien wat voor natuur en fau-
na gedaan wordt. Het informatie-
centrum is komende zaterdag geo-
pend tussen 10.00 en 14.00 uur.

Het kanaal is vijftien jaar
terug voor het laatst
uitgebaggerd

In de maand januari
staan twee
afscheidsmomenten
gepland

Reinier van der Zee, berger
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� Een aankomst van Sinterklaas verloopt nooit probleemloos. Soms is het gespeeld, maar in Dinteloord waren er ech-
te problemen. De pakjesboot kon na de intocht geen kant meer op. foto Wim van den Broek
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“

Kerk verkocht met
woonbestemming

Pakjesboot 15 loopt vast

Herbestrating slecht

Steenbergen
weert WOB per
mail of fax

Infocentrum
A4 komende
zaterdag open

Buurtteam
Tholen
trekt acht
mensen


