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Bemiddelen
een zaak van vertrouwen
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Leen Rottier
Erkend Hypotheek Adviseur

Piersonstraat 1, 4384 HK Vlissingen
tel. 0118-471773 b.g.g. 06-29256177

E-mail: formula1@zeelandnet.nl

Deskundig en betrouwbaar op het
gebied van verkoop, aankoop en taxaties

Badhuisstraat 16
4381 LS Vlissingen
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Vers in het geheugen ligt ook de overlast van hangjonge-
ren onder de luifel bij de Lidl. Citaat uit een verslag in de
wijkkrant van december 2007: ’Op zaterdagavonden ver-
zamelt zich ter plekke een grote groep zogenaamde
indrinkers die op weg gaan naar de disco JoJo in
Zoutelande. Deze groep wordt door veel Paauwenbur-
gers gezien als de oorzaak van nachtelijk vandalisme,
vechtpartijen en lawaaioverlast, zeker als de jongeren,
soms ladderzat, terugkomen uit de beruchte disco’. 

Maar inmiddels zijn de overlast, en daarmee de klach-
ten, verdwenen als sneeuw voor de zon. De 35-jarige
Cindy Bijsterveld, één van de vier Vlissingse wijkagenten-

nieuwe-stijl kan dan ook melden dat er momenteel nau-
welijks klachten uit de wijk komen: ’De laatste weken
werd er incidenteel alleen geklaagd over het optreden
van een paar lastige jongeren bij een Regenboogflat’.
Maar agent Bijsterveld liet wel doorschemeren dat de
klachten niet al te veel voorstelden.
Dat de jongeren niet meer onder de Lidl-luifel bivakke-
ren, was grotendeels te danken aan de Vlissingse politie,
en zeker niet aan wijkagenten, want die waren in die tijd
(2007 en 2008) van het toneel verdwenen. Het
Probleem Interventie Team werd ingesteld samen met
onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en
jeugdzorg. Er werd zowel onopvallend als opvallend
gepatrouilleerd en ook werden de namen van de jonge-
ren zoveel mogelijk in beeld gebracht. Ouders van de
hangjongeren werden bezocht.

Groot gebied
Het gevolg is dat er momenteel weinig klachten meer uit
de wijk komen. En dat is voor Cindy Bijsterveld en haar
collega Ko de Jonge mooi meegenomen, want deze wijk-
agenten-nieuwe-stijl hebben met z’n tweeën wel een
heel groot gebied onder hun hoede: heel Vlissingen ten
noorden van de Sloeweg, dus behalve Paauwenburg, ook
Oost-Souburg, West-Souburg, Westerzicht, Papegaaien-
burg, Bossenburgh, Rosenburg en Lammerenburg. En
voor het gemak is ook Ritthem er nog bijgevoegd. Ga er
maar aan staan.
Er zijn in de loop der tijden in Vlissingen nogal wat ont-
wikkelingen geweest rond het instituut wijkagent. Zo’n
tien jaar geleden waren er alleen al voor Paauwenburg
drie wijkagenten: Paul Lockefeir, Jan op ’t Veld en Peter
Filius. Maar in 2002 was alleen Lockefeir nog actief als
wijkagent (en dan ook nog alleen naast zijn ’normale’
werk). Tenslotte verdwenen alle wijkagenten en kwam er
een nieuwe verdeling van de beschikbare vrouw- en
manschappen. De sector noord (ten noorden van de
Sloeweg, van Ritthem tot aan de duinen), beschikte in
2007 over dertien agenten voor al het politiewerk.

Onder druk
Het is duidelijk dat het instituut wijkagenten ook nu
voortdurend onder druk staat. Volgens de normen moet
een wijkagent tachtig procent van zijn tijd in zijn wijk
aan het werk zijn. Hij/zij kan dus twintig procent van de
tijd ingezet worden voor regulier politiewerk, zoals sur-
veillancedienst en assistentie bij meldingen van inbraak
of overvallen. In het verleden wrong hier de schoen. De
praktijk wees uit dat er in het reguliere politiewerk
zoveel te doen was, dat de wijkagenten nauwelijks aan
hun werk voor de wijk toekwamen.
Eén van de gevolgen daarvan was bijvoorbeeld dat het
spreekuur dat de wijkagent destijds in het wijkcentrum
het Open Hof hield helemaal kwam te vervallen. Elders

in het land zijn de wijkagenten-nieuwe-stijl al bij vele
korpsen actief, maar bij nog geen kwart van de korpsen
kan de wijkagent inderdaad tachtig procent van zijn
werk aan de wijk besteden.
Cindy Bijsterveld is niettemin optimistisch. Zij bouwt in
de wijken een zo breed mogelijk netwerk op met bur-
gers, ondernemers en allerlei instanties om problemen

snel te signaleren. Zo zal er bijvoorbeeld ook altijd een
wijkagent aanwezig zijn bij de openbare vergaderingen
van de wijkraad. Cindy: ’Om een voorbeeld van ons werk
te noemen: de surveillancedienst heeft bij een burenru-
zie meestal alleen tijd om de strijdende partijen te schei-
den. Wij komen daarna in actie om te proberen de oor-
zaak op te lossen’. Foto’s Lex de Meester

Paauwenburg geen zorgenkind voor wijkagenten-nieuwe-stijl
Voor de nieuwe Vlissingse wijkagenten is de wijk Paauwenburg momenteel beslist geen
zorgenkind. Dat is geen nieuws onder de zon, want om maar eens een voorbeeld te
noemen, acht jaar geleden, in 2002, berichtte deze wijkkrant al: ’Politie kent
Paauwenburg als veilig en rustige wijk’. Maar af en toe lagen ook in deze wijk de onvei-
ligheid en het vandalisme op de loer. Zo was een jaar later, in 2003, in Klaver Vier een
verhaal te lezen onder de kop: Noodkreet over vandalisme op de pleinen langs de
Sloeweg. Onder meer waren er veel inbraken in auto’s.

Oude eigenaar wordt nieuwe eigenaar

Open Hof is verkocht
De gemeente Vlissingen is definitief eigenaar geworden van het wijkcentrum Open Hof.
Voor een bedrag van 1 euro heeft de Stichting Wijkcentrum Paauwenburg het gehele
gebouw overgedragen. Terugkijkend op de veertigjarige geschiedenis van het gebouw
is het nu weer terug bij de instantie die de totstandkoming van een wijkcentrum in
Paauwenburg altijd heeft gestimuleerd en - zeker ook in de eerste 25 jaar - heeft
bestuurd en bekostigd. Zodoende is de oude eigenaar de nieuwe eigenaar geworden!
Al vaker is in deze kolommen aandacht besteed aan het
wijkcentrum en de donkere wolken die er boven hingen
vanwege het achterstallig onderhoud. Uit de exploitatie
kon de Stichting weliswaar de beheerder betalen en klei-
ne reparaties laten verrichten, maar een flinke, noodza-
kelijke opknapbeurt zat er niet in.
Geheel in de toenmalige tijdgeest privatiseerde de
gemeente namelijk halverwege de jaren negentig het
gebouw. De Stichting moest op eigen benen gaan staan
(onder toezegging van een steeds kleiner wordende jaar-
lijkse subsidie) en alles zou goed komen. Marktwerking
met een wijkcentrum!
Overigens gaat het toenmalige Stichtingsbestuur niet
geheel vrijuit, omdat men het gebouw accepteerde, zon-
der dat men een bouwkundige inventarisatie liet ver-
richten naar de technische staat. Had men dat wel
gedaan, dan zou grote achterstand in onderhoud aan het
licht zijn gekomen en dan zou men het gebouw niet zon-
der financiële garanties hebben overgenomen.
Naar het hoe en waarom van deze gang van zaken kan

men alleen maar gissen, maar niet kan worden uitge-
sloten dat er achter de schermen enige politieke massa-
ge heeft plaatsgevonden.

En verder...
De huidige huurders blijven gewoon in het centrum,
evenals het buurthuis De Paraplu. Beheerder Harry
Faase blijft ook, zij het dat hij een andere werkgever
krijgt, namelijk de gemeente. 
Het huidige Stichtingsbestuur heeft verder met het
gemeentebestuur, in de persoon van wethouder Frans
Prins, afgesproken dat alle activiteiten gewoon doorgaan.
Dat betekent bijvoorbeeld dat er ook dit jaar een
Koninginnedag wordt gevierd en dat de wijkkrant Klaver
Vier blijft verschijnen. Op termijn zal de Stichting
Wijkcentrum Paauwenburg van naam veranderen en zal
er een wijziging in de statuten wordt aangebracht, opdat
de stichting zich in de eerste plaats zal gaan richten op
het ondernemen van sociaal-culturele activiteiten in
Paauwenburg.

Waarnemend voorzitter Sjef van Wijnen ondertekent de officiële verkoopdocumenten van Open Hof; bestuurslid Sjaak van der Linde kijkt
kritisch toe.



Activiteiten in Paauwenburg
Open Hof activiteiten 

Maandagmorgen Hatha yoga, 55+, D. v.d. Gaast 430757
Maandagavond Spirituele ver. Harmonia

Info 0118-463077 of 625298
Elke 3e ma. v.d. mnd.Hobby Computer Club 490344
Maandagmiddag Damesrecreatiegym O.N. 410032
Dinsdagmorgen Mensendieck, S. Bosga 06-14249192
Dinsdagmorgen Mensendieck ZVU, Hanny Visch
Dinsdagavond Bridge ’De Vlissingse Fles’ 413528
Elke 1e wo. v.d. mnd. Flightsimulator door H.C.C.

Hr. Van Rossem 563620
Woensdagmorgen Damesrecreatiegym O.N. 410032
Woensdagmorgen Mensendieck, J. Statena 639454
Woensdagavond Zeeuwse Katholieke Vrouwenbond

div. bijeenkomsten op woe. en/of 
don.avond info: 414636

Woensdagavond Yoga, Ciska de Bart 06-46733015
Donderdagmorgen Damesrecreatiegym, O.N. 479192

Donderdagmorg. Lichte ontspanningsyoga, 55+ 430757
Donderdagmiddag Bridgeclub ’Open Hof ’ 411734
Donderdagavond Klaverjasclub, hr. Jouvenaar 468550
Donderdagavond Cursus Streetdance

Shanila Kalpoe 06-18030542
Donderdagavond Div. beleggingsclubs 06-30683851
Elke 1e v.d. mnd. Hobby Computer Groep

werkgroep stamboomonderzoek
Elke 4e v.d. mnd. Hobby Computer Groep

werkgroep fotografie 490344
Donderdag Diverse bijeenkomsten:

U.V.V. 466665
Wijkraad Paauwenburg
Regenboogflats

Elke vrij.morgen Trombosedienst 622738
Vrijdagmorgen Hatha yoga, poweryoga

Yogalerares Diana v.d. Gaast 430757

Vaste activiteiten in Campus de Ruyter
Ma.morgen 10.00-12.00 senioren bridgemorgen
Ma.middag 13.30-15.30 senioren creamiddag 
Ma.middag 14.30-16.30 zanggroep ’Zokantook’
Ma.middag 14.00-16.00 computer instr.-mevr. Wagenaar
1e di. vd mnd: 10.00-12.00 computer overleg

3e di. op afspraak
Di.morgen 10.00-12.00 klaverjassen
Di.middag 14.00-16.00 computer instr. dhr. Huysman

Di.avond 19.30-21.30 crea diverse technieken
Woe.morgen 10.00-12.00 cabaretgroep Out of Controle
Woe.middag 13.30-16.00 koersbal
Do.morgen 10.00-12.00 computer gev. dhr. Keulemans
Do.middag 13.30-15.30 line-dance voor senioren
Do.middag 13.30-15.30 crea diverse technieken
Vrij.morgen 10.00-12.00 de Zingende Zilvermeeuwen
Vrij.middag 13.30-16.00 koersbal

Majoraat tel. 0118-471 103 - website: www.majoraat.nl
Ma. t/m vrij. Open Tafel. Aanmelden voor 10.00 uur!!! Info of aanmelden: tel. 0118-471 103 (09.00-16.00 uur)
Inschrijven voor workshops, kaartverkoop dansavonden en informatie ma. t/m vr. 09.00-15.00 uur tel.: 0118-471 103

Activiteiten door anderen in Campus de Ruyter
Ma.avond bridgegroep ’Scaldis’, tel.info 474666
Ma.middag bieb 55+ 14.00-16.00 u. 
Di.middag bieb 55+ 14.00-16.00 u. 

Di.avond bridgegroep ’Sans-a-tout’, tel. info 641 520
Woe.avond Boccia Boules Plesant, inl. tel. 06-13676825
Do.morgen bieb 55+ 10.00-12.00 u. 

Extra activiteiten Open Hof:
In het ’Open Hof ’ is een Diëtistepraktijk geopend. Ook is er een praktijk voor Ergotherapie: tel. 430955 / 467826.
Het Open Hof is er ook voor een kopje koffie/thee of iets anders. Er zijn diverse ruimtes beschikbaar voor groepsactiviteiten
enz. Tevens is het wijkcentrum Open Hof redactie-adres voor de Wijkkrant Klaver Vier.
Het Open Hof is te bereiken aan de Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen of per e-mail cw.openhof@zeelandnet.nl  

Falckstraat 2
Tasja Hut: 0118-470742 of www.aleenzijn.nl
Aleenzijn: spelenderwijs lichaam en geest ontspannen.
maandagmid. 15.30-16.30 kinderyoga 5-8 jr.
maandagmid. 16.45-17.45 kinderyoga 9-12 jr.
dinsdagav. 20.00-21.30 meditatie
woensdag lezing, medium, workshop etc.
don.middag 15.30-16.30 kinderyoga 5-8 jr.

16.45-17.45 kinderyoga 9-12 jr.

don.avond 19.00-20.00 ouder & kindmeditatie v.a. 8 jr.
vrij.middag 15.30-16.30 kindermeditatie 8-12 jr.
vrij.avond 18.30-19.30 ouder & kindmeditatie 8-18 jr.
vrij.avond 20.00-21.00 meditatie

Extra activiteit:
03 mrt. 15.00-16.30 massageworkshop voor kinderen

Kosten: 8 euro

Paraplu - openingstijden
(Voor meer informatie: 0118 - 46 54 54)

Dinsdag 16.00 tot 17.30
Donderdag 16.00 tot 17.30
Donderdag 19.30 tot 22.30
Laatste vrijdag van de maand: 19.30 tot 22.30 disco

voor 8-12-jarigen, kosten: € 1,-

Overige activiteiten per september:
1e vrijdag van de maand: Tienerdisco 12 tot 16 jaar
2e vrijdag van de maand: Filmavond alle leeftijden
3e vrijdag van de maand: Kinderdisco 8 tot 12 jaar
4e vrijdag van de maand: Bingo alle leeftijden

Gemeente Vlissingen 487000

Burger Participatie P. Stok 487459

Serviceteam Openbare ruimte:

Losse tegels, graffiti e.d. 487500

Afvalverwijdering: grof vuil 487500

Openbare Verlichting 487500

Groenvoorziening 487500

Streekziekenhuis Walcheren 425000

Huisartsenpost:

Avond- en weekenddiensten 0900-1985

l’escaut Woonservice:

storing liften, verwarming e.d. 422300

Politie, algemeen nummer 0900-8844

Belangrijke telefoonnummers

Uitvaartverzorging Overtoom Groen
De mensen achter

Uitvaartverzorging Overtoom Groen:

de uitvaartbegeleiders
Nettie Hollemans

en Joke Duivenvoorde
Persoonlijke aandacht en betrokkendheid 

Uitvaartcentrum: Van Dishoeckstraat 620
4382 XW Vlissingen
info@uzzl.nl

dag en nacht bereikbaar 0118 - 413 417

De volgende wijkkrant verschijnt begin mei 2010.
Hebt u een bijdrage, stuur die dan vóór 23 april 2010 naar ons toe.

Ons redactieadres is:
Goeman Borgesiusstraat 59, 4384 JM Vlissingen

klavervier2010@hotmail.com

Scheldestraat 54, Vlissingen
Tel.: 0118-417423 - www.shop54.nl

Al ruim 3300  jjaaaarr een begrip
in Vlissingen en omgeving

vanaf 15 februari
nieuwe collectie

Ook voor feesten en partijen

www.racketcentrum.com

0118-414957



Verkiezingen in deze wijk meestal onvoorspelbaar

Maar het kan verkeren. De socialistische opmars in
Paauwenburg begon in 2002. Op het nippertje werd de
VVD bij de raadsverkiezingen van dat jaar nog eerste,
maar bijna werden de liberalen ingelopen door de soci-
aaldemocraten: 25 procent voor de VVD en 24.49 pro-
cent voor de PvdA. 

Die opmerkelijk opmars in deze wijk had de Partij van
de Arbeid voornamelijk te danken aan Sjef van Wijnen,
die niet minder dan 294 voorkeurstemmen kreeg. Zelfs
met de helft van dat aantal was Van Wijnen nog met
voorkeurstemmen in de raad gekomen. (De drempel lag
op 175). Daarmee was hij de grootste stijger van
Walcheren: van plaats 16 naar plaats vier op de PvdA-
lijst.

Wedloop 
Vier jaar geleden bleken de uitslagen van de raadsver-
kiezingen in Paauwenburg helemaal onvoorspelbaar.
Geheel volgens het landelijk beeld werd in deze wijk-
krant in februari 2006 voorspeld: ’Een wedloop tussen
het CDA en de VVD is in Paauwenburg vrijwel zeker te
beleven bij deze raadsverkiezingen van 2006’.

Maar wat gebeurde er? In onze wijkkrant moest na
afloop van de gemeenteraadsverkiezingen 2006 bericht
worden: ’De PvdA is in Paauwenburg als grote winnaar
uit de bus gekomen’. Deze partij veroverde 802 stem-
men. Tweede werd het CDA met 487 stemmen (een ver-
lies van 89 stemmen ten opzichte van 2002). De VVD
kwam uit op 461 stemmen (een verlies van 398 stem-
men ten opzichte van 2002). Weer waren de voorkeur-
stemmen (399) voor Sjef van Wijnen opvallend en door-
slaggevend.

In heel Vlissingen hadden de VVD en het CDA het zwaar
te verduren bij de raadsverkiezingen van vier jaar gele-
den. Beide partijen duikelden van vijf naar drie zetels.
De Partij van de Arbeid spon er garen bij en kwam met
acht zetels als grootste fractie in de Vlissingse raad.

Momenteel telt deze raad nog 29 zetels: PvdA 8, Partij
Souburg/Ritthem 5, SP 3, LPV 3, CDA 3, VVD 3, POV 1,
Christen Unie 1, RPCU 1, Groen Links 1. Maar bij de
raadsverkiezingen van woensdag 3 maart aanstaande
zijn er nog maar 27 zetels te verdelen, omdat het inwo-
nertal van Vlissingen gezakt is tot beneden de 45.000.

Geert Wilders
Ook de Paauwenburgse politici slaakten menige zucht
van opluchting toen zeker was dat de partij van Geert
Wilders in Vlissingen niet mee zal doen aan de verkie-
zingen voor de gemeenteraad. Vers in het geheugen lig-
gen nog de 768 stemmen die de LPF (Pim Fortuin) in

deze wijk veroverde bij de verkiezingen voor de Tweede
Kamer in 2002. En hoewel het gedachtengoed van
Fortuin niet helemaal gelijk is aan dat van Wilders, is dit
cijfer toch een aardige indicatie voor de rechtse aan-
hang, ook in deze wijk. 

Trouwens, bij verkiezingen voor de Tweede Kamer in
2006 behaalde de Partij voor de Vrijheid van Wilders in
deze wijk al 275 stemmen. Maar nu is er in Vlissingen
(nog) geen Partij voor de Vrijheid en dus vallen er geen
klappen voor de huidige locale partijen
.
Dertien (13) Paauwenburgers staan op de kandidaten-
lijst van de elf (11!) partijen die aan de verkiezingen
voor de Vlissingse raad deelnemen. Maar slechts vier
Paauwenburgers zullen (met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid) inderdaad in de gemeenteraad
komen: Niek Peters (lijstaanvoerder voor D66), Sjef van
Wijnen (vierde op de lijst van de PvdA), Marianne
Kloosterboer-Dijkstra (derde op de lijst van het CDA) en
Rens Kesteloo (vierde op de lijst van de VVD). Marinus
Dijkhuizen (zesde op de lijst van het CDA) kan nog een
sprankje hoop koesteren. 

De overige (kansloze) Paauwenburgers op de kandida-
tenlijst zijn: Leen Rottier, Mark Geilenkirchen en Dirk
Vos (allen CDA), Els Verhage (derde op de lijst van
GroenLinks, Jaap Koppejan (RPCU), Maurice Persijn en
Bo van Scheijen-Timmermans (beiden D66), René
Smeding (vierde op de lijst van de SP).

Stemmentrekker
Zonder de anderen tekort te doen, mag toch gezegd wor-
den dat de 64-jarige Sjef van Wijnen het meest opmer-
kelijke raadslid van Paauwenburg is. In 1998 viel hij uit
de boot, omdat hij tegen de zin van velen op een onver-
kiesbare negende plaats werd gezet, maar zowel in 2002
als in 2006 kreeg hij een overweldigend aantal voor-
keurstemmen. De Vlissingse PvdA kan nu niet meer om
deze stemmentrekker heen. 

Opvallend veel raadsleden van de PvdA zijn van het soci-
alistische toneel verdwenen: Henk de Haas, Ruud Belt,
Rini de Jonge, Ellen Lubig, Geert Meijering, Van
Spaandonk, Elly Walrave-Troost. Van Wijnen is als enige
overgebleven en prijst de sfeer en de daadkracht die er
nu in de Vlissingse PvdA heersen.

Marianne Kloosterboer-Dijkstra (CDA) en Rens Kesteloo
(VVD) verwachten dat hun partijen zich zeker in
Vlissingen zullen herstellen van het verlies van vier jaar
geleden. Kesteloo: ’Het is de landelijke trend dat de
alternatieve partijen moeten inleveren en de reguliere
partijen weer komen opzetten’. Marianne Kloosterboer
zet wel eens vraagtekens bij de opvallend talrijke partij-
en (elf stuks!) die in Vlissingen deelnemen aan de
raadsverkiezingen.

Hoe de verkiezingen in Vlissingen zullen uitpakken is
onvoorspelbaar. Krijgt de PvdA ook in Paauwenburg een
dreun? En zo ja, waar gaan de verloren stemmen dan
naar toe? Maar aan Sjef van Wijnen zal het niet liggen.
Hij voerde weer een opmerkelijke campagne, van huis
tot huis, maar ook in de straten en op een zaterdagmid-
dag zelfs een keer samen met oud-wethouder (en oud-
gedeputeerde) Daan Bruinooge.

Vier Paauwenburgers
zeker in de Vlissingse

gemeenteraad

Marinus Dijkhuizen - CDA Rens Kesteloo - VVD

René Smeding - SP Sjef van Wijnen - PvdA

Marianne Kloosterboer-Dijkstra - CDA Niek Peters - D66

Volkomen onvoorspelbaar waren in Paauwenburg vier jaar geleden de uitslagen van de
verkiezingen voor de gemeenteraad. De eigenzinnige bewoners van deze wijk trokken
zich in de stemhokjes niets aan van de electorale traditie. In de vorige eeuw was
Paauwenburg een liberaal bolwerk: de VVD kwam vroeger in deze wijk vrijwel steeds
als eerste uit de bus bij verkiezingen voor gemeente, provincie en Tweede Kamer. Bij
de raadsverkiezingen van 1998 werd de VVD in deze wijk voor de zoveelste keer verre-
weg de grootste partij met ruim 27 procent van de stemmen. De PvdA kwam toen niet
verder dan 21 procent en het CDA moest genoegen nemen met 16 procent.



E-mail: info@fysiopaauwenburg.nl
Website: www.fysiopaauwenburg.nl

Wij zijn verhuisd naar Dreesstraat 2
4384 DC Vlissingen

Telefoon 0118-465474 - Fax 0118-463487

Praktijk voor fysiotherapie en kinderfysiotherapie

--- PAAUWENBURG ---

De Foto Van Fons

Daarna werden de aanwezigen van harte wel-
kom geheten door Sjaak van der Linden, hij
vertelde wat de aanwezigen op deze bijeen-
komst konden verwachten 
Sjef van Wijnen, als vicevoorzitter van het
wijkcentrum, hield daarna een nieuwjaarstoe-
spraak. Hij vertelde over de veranderingen die
er dit jaar komen in het wijkcentrum, omdat de
gemeente het gebouw overneemt voor het sym-
bolische bedrag van 1 euro. 

Wethouder Frans Prins nam waar voor burge-
meester Wim Dijkstra, die ziek was. Ook ver-
telde hij wat de gemeente van plan is te doen in
het komende jaar.  Prins reikte ook de prijzen
voor de mooiste tuinverlichting uit.
De voorzitter van de wijkraad de heer Leen
Rottier vertelde over de plannen die bij de
wijkraad leven. Er was live muziek en lekkere
hapjes en drankjes tussen de toespraken door.
Alle sprekers wensten de aanwezigen een goed
en gezond 2010 toe.

Het elk jaar terugkerende speurneuzenduo
Snuffelmans en van der Neus deed op komi-
sche wijze verhaal over wat er zoal in de wijk
gebeurde. Daarna bleven de aanwezigen nog
een tijdje gezellig bijeen. 

De uitslag van de kerstverlichting in de wijk,
uitgaande van een jurering voor de volgende
categorieën verlichting: Grote en kleine tuinen,
combinatieverlichting met de buren, raamob-
jecten en balkons in een gedeelte van
Paauwenburg.

De winnaars:
Bewoners Mozartlaan nr. 12 de familie A.M. de
Hondt. De jury: het gevoel van warmte en aan-
dacht, de sfeer van binnen kwam naar buiten.

Bewoners Goeman Borgesiusstraat 48 de fami-
lie Kokelaar. De jury: aanwezig, creatief,
opnieuw verrassend in een natuurvolle omge-
ving, zowel van voren als achter in de tuin.

Bewoners De Kempenaerstraat 22, naam onbe-
kend want die waren niet aanwezig op de
receptie. De jury: een leuke uitstraling als je er
voor stond, door de boompjes en de raamdeco-
ratie was het sfeervol geheel in een toch wat
donkere hoek van de buurt.

Bewoners Verdilaan 85, de familie Stegink. De
jury: een idyllisch tafereeltje, wat opviel als je
de hoek omkwam. Een bewijs dat je van een
heel kleine tuin toch iets groots kan maken.

Bewoners Verdilaan nummers 50 en 52, fami-
lies Koks en Traas. De jury: misschien is het
toeval en de jury hoopt niet dat jullie ruzie heb-
ben, maar jullie waren exact op elkaar afge-
stemd, dus een perfecte burenverlichting.

Bewoners Schubertlaan 7, familie Kesteloo. De
jury: eenvoudige verlichting aan de boompjes
toch een sfeervol geheel.

Bewoners Rossinilaan 7, familie Bazuin. De
jury: in een baken van licht, ook om de hoek
van het huis, in een donkere straat kon de
Kerstman goed de weg vinden en kwam alles
goed tot zijn recht.

Nieuwjaarsreceptie 2010 in Open Hof
Op acht januari werd de traditionele nieuwjaarsreceptie voor de wijk
Paauwenburg voor het eerst ’s avonds gehouden in Wijkcentrum Open Hof.
Het is altijd in samenwerking met de gemeente Vlissingen. De wijkbewoners
werden ontvangen door het bestuur van Open Hof met een glaasje Kir
Royal. 

eeeenn  ggrroottee  rriijjkkddoomm  aaaann  vvaarriiaanntteenn

Een keuken moet leefbaar zijn.
Mooi, maar toch functioneel en praktisch.

In onze showroom kunt u zien dat comfort en kwaliteit 
hand in hand kunnen gaan.

Sanitair, badmeubelen en accessoires met een persoonlijk tintje.
Daardoor geniet u elke keer weer opnieuw.

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keus 
om uw badkamer een eigen gezicht te geven.

Tramstraat 1-3 (centrum), Koudekerke, tel. 0118-551681
Vrijdagavond koopavond (zaterdagmiddag gesloten)

TOTAAL INSTALLATEUR - ALLES IN EEN HAND

VVaann  kkeeuukkeenn
ttoott  bbaaddkkaammeerr::

Omdat de Majesteit in Middelburg op bezoek komt,
worden hier en daar de Koninginnedagactiviteiten ver-
schoven naar een andere datum, wordt er beknibbeld
op het programma of wordt de zaak afgelast. Men ver-
wacht kennelijk dat het zwaartepunt van de festivitei-
ten zal liggen in Middelburg en dat er elders weinig
animo zal zijn.
De vrijwilligers die de activiteiten in Paauwenburg
organiseren, zijn er echter van overtuigd dat het alle-
maal niet zo’n vaart zal lopen. Koninginnedag gaat in
Paauwenburg daarom gewoon door!

Er zal enigszins rekening worden gehouden met het
tijdstip waarop de Koningin Middelburg bezoekt.
Concreet betekent dit dat er wat later wordt begonnen
met de middagactiviteiten. 
Maar de dweilband die de versierde fietsen begeleidt is
al besteld, evenals een poppenkastvoorstelling voor de
kinderen en de klauterbaan. Ook is het de bedoeling
dat er op de avond van 29 april weer een dansavond is
met live muziek: de Koninginnenach.
Ruim op tijd zullen alle Paauwenburgers een folder in
de bus krijgen met het programma.

Koninginnedag gaat gewoon door!



Behandeling
op afspraak
Brahmslaan 7
4384 LP 
Vlissingen
Tel. 411899

�ieuws van de wijkraad door Henk van Vlimmeren

Welkom Wijkagenten 
Op de laatste bijeenkomst van de wijkwerkers van
Paauwenburg konden we kennis maken met de twee
wijkagenten die sinds 1 december over onze wijk waken.
Daarmee heeft de nieuwe  plaatsvervangend korpschef
Els Bretelmans voldaan aan de vraag die al jaren in onze
wijk hoorbaar was. Met hun komst kan het directe con-
tact met de burgers worden hersteld. Onze wijkagenten
zijn Cindy Bijsterveld en Ko de Jonge. De heer de Jonge
was al aanwezig op onze openbare vergadering en heeft
daar een flink aantal vragen kunnen beantwoorden.
Bij echte problemen, dus niet voor een losse stoeptegel
of een scheve schutting kunt u onze wijkagenten berei-
ken via het telefoonnummer 0900-8844. Dit is lokaal
tarief.

Straathoekwerker
Tijdens de openbare vergadering van de wijkraad kon-
den we kennis maken met Kevin Hogerheide. Hij vertel-
de ons hoe hij zijn werk uitvoert, onder meer door met
de jeugd in onze wijk te praten om samen bepaalde pro-
blemen op te lossen. Hij reageert ook op klachten die bij
de gemeente binnenkomen. Door deze activiteiten krijgt
men een goed beeld van de opbouw van de groepen
hangjongeren in onze stad. De adressen van de jongelui
in onze wijk zijn bekend en indien nodig wordt contact
met de ouders opgenomen. Eenvoudig is dit werk niet,
de verschillende groepen zijn zeer mobiel en wisselen
nogal eens van personen. Veel vragen uit de zaal konden
door Kevin worden beantwoord.

Overlast brommers en scooters
De politie is al enige tijd met succes bezig om paal en
perk te stellen aan de overlast die wordt veroorzaakt
door het gedrag van jongelui op scooters en brommers.
Als u in uw omgeving last van die herrieschoppers heeft
hoeft u ze niet zelf aan te spreken want dat kan wellicht
problemen opleveren. Wat u wel kunt doen is het note-
ren van de nummerplaat. We begrijpen best dat dat
soms moeilijk is maar probeer het in ieder geval. Geef
het via het telefoonnummer 0900-8844 door aan de
politie te Vlissingen. Zij kunnen uitzoeken wie de berij-
der is.

Problemen Piersonstraat
De rustige Piersonstraat wordt in toenemende mate
gebruikt als sluiproute waardoor gevaarlijke situaties en
ook veel overlast ontstaat. Om tot een oplossing te
komen is onder de bewoners een enquête gehouden en
zijn enkele voorstellen gedaan. 
Ook tijdens de openbare vergadering is het onderwerp
uitgebreid aan de orde geweest. De gemeente is
inmiddels in detail op de hoogte en gaat bestuderen op
welke wijze de verkeersproblemen kunnen worden
opgelost.

Fontein Paauwenburg
Al sinds de bouw van het winkelcentrum hebben wij
contact met de gemeente over het plaatsen van een fon-
tein in een van de watergangen in onze wijk. 

Niet alleen is dat een verfraaiing maar ook geeft het een
betere beluchting van het water, wat goed is voor de
vogels en de vissen. 
Op de openbare vergadering heeft wethouder Rob van
Dooren gemeld dat er een uitgewerkt voorstel bij B&W
ligt en dat de beslissing in het eerste kwartaal van 2010
is te verwachten.

Zwerver weg uit Nollebos
Al enige tijd waren er klachten over een zwer-
ver/potloodventer die in het Nollebos in een eigenge-
maakte hut bivakkeerde. Naar aanleiding van deze
klachten is de man inmiddels verwijderd en is zijn
’woning’ afgebroken.
Mocht hij opnieuw worden gesignaleerd dan wordt u
vriendelijk verzocht de politie daarover te informeren.

Van Hogendorpweg
Een vreemde zaak is dat op de van Hogendorpweg voor
een deel van de weg een 30 km beperking geldt en voor
een ander deel geen beperking geldt en dat is natuurlijk
een vreemde situatie. 
Wij hebben de gemeente verzocht om voor de gehele
straat een 30 km beperking in te stellen. Dat kan op zeer
eenvoudige wijze gebeuren door aan het eind van de
oversteek bij de Troelstraweg het bord einde 30 km weg
te halen. Weinig werk en weinig kosten!
Of het zal helpen moeten we natuurlijk maar afwachten
want te hoge snelheid is nu eenmaal een mentaliteits-
kwestie van de weggebruikers

Plastic afval
Niemand had verwacht dat
de actie om plastic afvalma-
teriaal te verzamelen zo
succesvol zou zijn. Ook de
gemeente niet. De bak in de
Ruys de Beerenbrouck-
straat was regelmatig zo vol
dat men genoodzaakt was
om de zakken naast de con-
tainer te plaatsen en dat is
natuurlijk niet de bedoe-
ling. 
De gemeente haalt het materiaal nu al frequenter op en
is van plan om zo mogelijk nog in het eerste kwartaal
van dit jaar nog een verzamelplaats in te richten bij het
winkelcentrum.

Openbare Vergadering Wijkraad
Tot slot willen wij u nog melden dat eerstvolgende open-
bare vergadering van de wijkraad Paauwenburg zal
plaatsvinden op maandag 8 maart in het Open Hof, aan-
vang 20.00 uur. 
Nadere informatie volgt op de gebruikelijke wijze.

Hierna presenteert de gemeente Vlissingen het
streefbeeld van het inrichtingsplan voor de
natuurcompensatie in het plan Westduin.

U bent degene die wellicht mee kan gaan werken aan de activiteiten van de wijkraad.
De wijkraad Paauwenburg werkt al acht jaar met succes aan de belangen van uw en
onze wijk.

Het kleine groepje vrijwilligers heeft op het ogenblik behoefte aan uitbreiding met
enkele leden om de werkzaamheden beter te verdelen. In de naaste toekomst zal ook
verjonging een punt worden.

De wijkraad fungeert als de ogen en de oren van de wijk en onderhoudt uitste-
kende contacten met de gemeente en andere instanties. De primaire doelstel-
ling van de wijkraad is het bewaken en bevorderen van een goed woon- en leef-
klimaat in de wijk.

Wilt u wat meer weten over uw mogelijke deelname aan dit werk binnen een kleine
groep prettige collega’s neem dan eens contact met ons op.

□ Ja, ik wil weten wat ik kan betekenen voor de wijkraad
□ Ja, neem contact met mij op voor een gesprek

Mijn telefoon nummer is................................................................................................................................

Mijn e-mail adres is .........................................................................................................................................

Mijn naam is ......................................................................................................................................................

Mijn adres is......................................................................................................................................................

Stuur deze bon naar: Secretaris Wijkraad Paauwenburg, Troelstraweg 379, 4384 GT Vlissingen 
of neem vandaag nog telefonisch contact op met 0118-474 882

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR U!

D66 = TERUG!
Onze richtingwijzers:

* Beloon prestatie en deel de welvaart
* Streef naar een duurzame, harmonieuze samenleving

* Koester de grondrechten en gedeelde waarden
* Vertrouw op eigen kracht van de mens

* Denk en handel internationaal

D66 Vlissingen wil in de volgende gemeenteraadsperiode meer met de wijkraden rond
de tafel. Samenwerken met de wijkraden is cruciaal om tot juiste besluitvorming te
komen. Ook in Paauwenburg! 

Niek Peters Maurice Persijn Bo van Scheyen
Lijsttrekker D66 Vlissingen Student met D66-toekomst Kandidaat-raadslid D66 Vlissingen
Paauwenburger sinds 1966 Schaepmanstraat Paauwenburger sinds 2003

Paauwenburg (geboren in de Van Halstraat!)

● De status van de wijkraad Paauwenburg
formaliseren. 

● De wijkraad betrekken zowel bij beleid als bij uit-
voering, dit als bestuurlijke vernieuwing.

● Hard rijden en racen op de Paauwenburgweg
moet onmogelijk worden, we gaan voor een her-
inrichting.

● Verkeersmaatregelen nemen om het sluipverkeer
van en naar de Theo Thijsseschool tegen te
gaan.

● De jeugd actief enthousiasmeren bij de herin-
richting van Open Hof.

● Inzetten op het realiseren van een gezondheids-
centrum.

● Meer sociale controle inzake probleemgezinnen.
● Peilen of er behoefte is aan een brede school in

de wijk.
● Betrokkenheid van ons stadsbestuur stimuleren

door het aanstellen van een wijkwethouder als
vast lid van de wijkraad.

● Park Westduin moet altijd groen blijven,
het zijn de longen van onze stad!

● Nieuw beleid ten aanzien van het plaatsen van
UMTS - masten, niet alleen in Paauwenburg maar
in de hele stad Vlissingen.

● Vaststellen bestemmingsplan Westduin met
daarin scherp opgenomen: behoud van Groen en
tegen verdere uitbreiding van Rood.

Foto : Wilfred de Kok
ProjectBuilders IT & HT
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Colofon

Presentatie inrichtingsplan natuurcompensatie Westduin
Na de openbare vergadering, op 8 maart om 20.00 uur, van de Wijkraad Paauwenburg in het Open Hof, presen-
teert de gemeente Vlissingen het streefbeeld van het inrichtingsplan voor de natuurcompensatie in het plan
Westduin. Het gaat om het gebied dat globaal begrensd wordt door de Galgeweg, duinen, B. van Woelderenlaan
en Bachlaan. In het kader van de kustversterkingplannen Zwakke Schakels moet er natuur gecompenseerd wor-
den. Een daartoe door de Dienst Landelijk Gebied opgesteld plan wordt gepresenteerd en toegelicht. Daarna volgt
een inspraakronde waarbij een ieder schriftelijk kan reageren.



Daarom in Paauwenburg

Waarom in Paauwenburg?

Danny Joosse
Boomgaard 10
4371 CL Koudekerke
Tel. 0118 55 11 71

Voor al uw schilderwerk
binnen en buiten

06 - 29145706GE�TILESSE

SCHOO�HEIDSSALO�
Gespecialiseerd in:

� Schoonheidsbehandelingen
� Microdermabrasie

(huidconditie corrigerende behandeling)
� Visagie
� Dames- en herenhairstyling

Jessica Windt-Schoonen
Chopinlaan 41
4384 JH Vlissingen
Tel.: 0118-466504/06-50922360

Alléén volgens afspraak

In januari van dit nieuwe jaar denkt onze redactie weer aan de eerstvolgende editie
van de wijkkrant en wat er allemaal voor nieuws en onderwerpen voor de vaste rubrie-
ken in zullen komen. Voor de ’’Waarom Daarom’’ wordt er aandacht geschonken aan
David Quist, onze Fietsenmakker. Hij heeft niet alleen zijn zaak in de Dreesstraat, hij
woont ook in de wijk. In de Maarten Luther Kingstraat. Hij woont daar nu 7 jaar.
Daarvoor woonde hij in de Duyvendrechtstraat. 

Na het voortgezet onderwijs en na 2 jaar in de verpleging gewerkt te hebben, ging hij in 1982 als fietsenmaker bij
het station aan de slag. Het vak heeft hij zichzelf al doende aangeleerd. In de loop van de tijd haalde hij het vakdi-
ploma en zijn middenstandsdiploma. In Paauwenburg zit hij nu alweer 10 jaar. Voor hij het eerste gedeelte van zijn
fietsenzaak huurde zat er een bloemenwinkel in dit pand en een drogist in het stuk wat hij er later bij huurde. Waar
nu de Chinees is was vroeger een bank en later Beef en Beans. Naast de drogist was de Spar en nu is daar de helft
van verhuurd aan Care to Move. Jammer, dat er nu nog een deel leeg staat. David zou het er maar wat graag bij
huren, als de huur maar niet zo hoog zou zijn! Er is aardig wat veranderd in de jaren. Of hij hobby’s heeft?
”Honden”, zegt hij. ”Alleen hoef ik mijn hond niet veel meer te leren. Hij is nu 9 jaar en hij luistert gewoon goed.
En fietsen, maar dat doe ik eigenlijk te weinig”. David heeft een vriendin, Diana Glerum. Zij is diëtiste en ze werkt
in het nieuwe Paramedisch centrum aan de Dreesstraat. Daarvoor werkte ze zelfstandig bij verschillende sportscho-
len.
David had een paar jaar geleden een idee om iets te star-
ten voor scholen, voor een soort stageplek of iets derge-
lijks om een extra uitdaging in zijn werk aan te gaan. Hij
maakte contact met verschillende scholen, bijvoorbeeld
het ROC. En zo kwam hij terecht bij het OPDC Griffioen.
OPDC staat voor OrthoPedagogisch en Didactisch
Centrum en is de zorglocatie voor de drie Walcherse scho-
len voor voortgezet onderwijs: CSW, Scheldemond college
en Nehalennia. Zij streven naar een veilige school, waar
naar elkaar wordt geluisterd, duidelijk is wat kan en wat
niet kan, een rustige school, maar toch levendig en brui-
send en een school waar ieders eigenheid wordt geres-
pecteerd. Dus speciaal voor leerlingen met bijzondere
hulpvraag door middel van onderwijs, zorg en begeleiding
op maat, om goed door te kunnen stromen naar het
reguliere onderwijs en minimaal een startkwalificatie te
behalen en zich te ontwikkelen tot een volwaardig en
mondig medemens. Hij heeft ook contact met een zelfde
soort instituut, het Maerlant College te Brielle. Dit college
geeft praktijkonderwijs op een arbeiderspraktijk gerichte
afdeling. In Vlissingen zijn meerdere bedrijven die met
deze kinderen werken. Bij de Fietsenmakker werkt er op
het moment één leerling. Hij is er al voor het tweede jaar.
De leerlingen krijgen een BIB-opleiding: Beroepsonder-
wijs in Bedrijfsopleiding. De leerlingen werken drie dagen in een bedrijf en om de één à twee weken komt er een
begeleider kijken of alles goed gaat. Ook kan er tussentijds gebeld worden als er hulp nodig is. Als dit aanslaat wil
men kijken of het mogelijk een vaste opleiding kan worden. Bijvoorbeeld op de scholen ten tijde van de verkeer-
examens een fietskeuring te laten plaatsvinden door de leerlingen. Zo leren ze ook het omgaan met klanten. David
hoopt in de toekomst steeds twee leerlingen te kunnen begeleiden. In het begin van de samenwerking met de school
dacht hij zelf aan een stuk of acht jongens, maar dat zou toch niet werken. Dan moest hij al zijn aandacht aan die
jongens geven en zou hij geen klanten kunnen helpen. Toch een belangrijke kwestie.
David Quist zegt als afsluiting van dit interview nog even dat hij heel prettig woont in Paauwenburg. ”Ik vind het een
fijne buurt, eigenlijk een dorp apart”.

Duchenne Heroes Mountainbiketocht
Bas Verdonk, 25 jaar, de rijwielmonteur die bij de Fietsenmakker in de
Dreesstraat werkt, is in training voor de Duchenne Heroes
Mountainbiketocht. Duchenne is een ernstige en erfelijke spierziekte die
nog niet te genezen of voorkomen is. Deze ziekte komt vooral voor bij jon-
gens , zij worden vaak niet ouder dan 20 jaar. Duchenne Heroes zamelt geld
in voor wetenschappelijk onderzoek, wat hard nodig is. 
Sinds 5 jaar vindt de mountainbiketocht plaats voor dit goede doel. De start
is in Luxemburg, gaat door België en Duitsland en het laatste stuk door
Nederland waar de finish in Nijmegen zal zijn. De tocht bestaat uit zeven
zware etappes van gemiddeld 100 km. Dit jaar vindt dit evenement plaats
van 12 tot 18 september. Bas vindt dit een heel goed doel om voor te fietsen
en wat ook meegenomen is, hij moet flink trainen om zijn eigen conditie te
verbeteren. Hij is naarstig op zoek naar sponsors. Niet voor zijn eigen kosten,
maar om een flink bedrag bij elkaar te krijgen voor Duchenne Heroes. Momenteel is het fietsmerk ”Merida”
de hoofdsponsor, die de hele tocht verzorgt zoals de kampeergelegenheden en dergelijke, maar het zou
prachtig zijn als er veel bedrijven als sponsor bijkomen. In de zaak staat tevens een pot waar mensen een
bedrag in kunnen stoppen. Alles is welkom.

Lada
Nu de aardopwarming voorlopig niet door lijkt te gaan, wijken allerlei vogels vanuit het noorden uit naar onze
contreien, waar de temperaturen naar verhouding milder zijn, waar nog open water is te bespeuren en voed-
sel valt te bemachtigen.
Zo zie je in de Paauwenburgse tuinen koperwieken en kramsvogels verschijnen. Wil je er echt veel zien: in de
duinen zitten er duizenden.
Reigers en zo zullen het minder naar hun zin hebben, omdat grote delen van hun jachtgebieden bevroren
zijn.
Zodoende zorgt de natuur voor natuurlijke selectie en hoeven vijverliefhebbers wat minder vaak hun tuin in
te rennen, omdat er al weer zo’n langnek op hun dure Intratuinkroost staat te azen.

Vele jaren geleden studeerde een goede vriend van ons af als huisarts. Aangezien hij woonde in een ver afge-
legen Balkanland dat er nog een communistische zienswijze op nahield, kon hij zich niet vrij vestigen, maar
werd hij onderdeel van het systeem. In zijn geval betekende dit dat hij op een EHBO-post werd gestationeerd
en een uitgewoonde Lada-stationcar als ambulance onder zijn hoede kreeg die hij zelf diende te besturen...

Telkens als ik in de Van Hogendorpweg de dierenambulance zie staan, denk ik aan onze verzorgingsstaat. Vaak
zijn dat positieve gedachten: goed dat er mensen en geld zijn om onze katten, konijnen, honden, parkieten
en wat dies meer zijn op humane wijze te behandelen en te verzorgen. Bovendien is de dierenarts om de
hoek, opdat in spoedgevallen adequaat kan worden opgetreden.

Maar soms worden mijn gedachten aangestuurd vanuit een negatieve invalshoek; bijvoorbeeld als ik de avond
tevoren op TV iets heb gezien over haperende medische zorg, graaiers die er met zorggeld van door gaan, een
arts die leugenachtig dementie diagnosticeert... Dan krijg ik soms een gemeen gedachtetje: wel zorgen voor
dieren - en mensen dan?

Kortgeleden zag ik dat nu ook de specialisatie is doorgedrongen tot het dierenwelzijn. Misschien gealarmeerd
vanwege een zieke kuifeend, verscheen in Paauwenburg een forse ambulance, door kleur en verlichtingsap-
paratuur niet te onderscheiden van een ’echte’, maar het was wel een ’Watervogelambulance’.
’Je zal kraai zijn met een gebroken pootje, dan mag je niet mee’, grapte mijn vrouw.

Ik moest denken aan mijn vriend in de Balkan. Wat had hij graag een watervogelambulance gehad!
Nooit zal ik hem vertellen dat wij dieren- en watervogelambulances hebben. Voor ik het weet  lig ik in z’n Lada
op weg naar een instelling waar ze me hersenspoelen vanwege het uitdragen van waanideeën.

Observaties door Jan van ’t Eiland

De vernieuwde PvdA-fractie gaat
(nog) meer communiceren 
met de mensen in de wijken.

Paauwenburgers, 
stem op uw wijkgenoot!

Sjef van Wijnen, lijst 1 nr. 4

Van links naar rechts: staand: Piet Polderman, Hans Grochla, Frans Prins, Michiel van Wijnen, Theo Post.
Zittend: Jannie Meerman, Jan Koopman, Maryska Nastalie, Rens Reijnierse, Joyce Doelwijt, Sjef van Wijnen.



Autoruit stuk?
0800-0828

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13 (bij het miro center)

0118 - 44 11 55

Autotaalglas. Zo doen wij het.Bellamypark 2 - 4381 CJ VlissingenBellamypark 2 - 4381 CJ Vlissingen
tel.: 0118-412 132 - www.devissershaven.nltel.: 0118-412 132 - www.devissershaven.nl

Grenswijzigingen tussen Koudekerke en Vlissingen door de eeuwen heen

D’R BIN GRENZE door Jaco Simons

Voor alle notariële diensten

Scheiden zonder rechter?
Vraag vrijblijvend informatie

Coosje Buskenstraat 202
(0118) 410 930

www.notarisherwig.nl

Onze wijk Paauwenburg heeft ook met een grenswijzi-
ging te maken gehad. Pas vier jaar nadat de bouw was
aangevangen, werd onze leefomgeving officieel een deel
van de gemeente Vlissingen en was de grenswijziging
met Koudekerke een feit.

Heerlijkheid
De zogeheten ambachtsheerlijkheid van Koudekerke
was voor Walcherse begrippen omvangrijk te noemen.
Het gebied strekte zich uit van tennispark Zwanenburg
in het Nollebos tot aan de Middelburgse veste, en van
Dishoek tot zelfs over het kanaal door Walcheren, daar
waar de Erasmuswijk in Middelburg is gebouwd. 
Een ambachtsheerlijkheid was een gebied waar een
enkele vooraanstaande figuur het voor het zeggen had,
de ambachtsheer. Omdat er onder het ambacht
Koudekerke méérdere ambachten vielen - zo waren er
nog het Stadsambacht van Middelburg, Beveren-,
Spindt- en Noordambacht - waren er in dit geval meer-
dere heren. 
Het meest zuidelijke deel van Koudekerke lag bijna tot
aan het huidige Admiraal De Ruyterziekenhuis (het
voormalige Ziekenhuis Walcheren). Omdat dit gedeelte
de vorm van een uitstulping of ’nis’ had, werd het van
oudsher het Nisseblock genoemd. Het was een bijzonder
stukje grond omdat nagenoeg het volledige block werd
ingenomen door Grooten Boomgaard, een buitenplaats
waarop duizenden fruitbomen stonden. (zie kaart
Hattinga’s) In het blad Den Spiegel, van de Vrienden van
het MuZEEum, verschijnt binnenkort een artikel over
Grooten Boomgaard.

Begin negentiende eeuw
In de tijd dat de Fransen de dienst op Walcheren uit-
maakten werd de grens tussen Koudekerke en onze
Scheldestad een flink eind in noordelijke richting ver-
plaatst. Dat was aan het begin van de negentiende eeuw.
De grenspaal aan de Gerbrandystraat, tegenover huisarts
Van Ouwerkerk en het straatje Grenswegeling zijn daar
herinneringen aan. (foto) Om de Vlissingse fortificatie
stevig uit te kunnen breiden, pikte het toenmalige gezag
een deel van Koudekerke en West-Souburg in. Zo kon-
den de verdedigingswerken - drie zogeheten

Kroonwerken - gerealiseerd worden. Wie een luchtfoto
van woonwijk ’t Fort bekijkt, ziet nog duidelijk de con-
touren van het Linker Kroonwerk. De andere kroonwer-
ken zijn niet meer te herkennen in het landschap.
De laatste eigenaar van de eerder genoemde Grooten
Boomgaard - Johanna Schout, weduwe van de vermo-
gende landman Pieter van Vlaanderen - werd gedwongen
om haar bezit op te geven. Net als een aantal andere
Koudekerkenaren en vele Vlissingers, die in deze buurt
woonden. Hoewel er keurige taxatierapporten werden
gemaakt, betekende de onteigening toch een behoorlijk
verlies van kapitaal. Taxatiewaarde is natuurlijk niet het-
zelfde als marktwaarde. 
Overigens kregen ook de eigenaren van buitenplaats
Paauwenburg - Jan Simpelaar en zijn vrouw Cornelia
Aarnoutse - met de Franse gang van zaken te maken.
Vele bomen en bosschages rondom hun buitenplaats
werden gekapt omdat ze het schootsveld zouden belem-
meren. Kaalslag was dus het gevolg. Of zij een vergoe-
ding hebben ontvangen, is zeer de vraag. Dat kunnen we
afleiden uit het archief van notaris Lieven de Jonge
Borgerhoff. Net als vele anderen laat Simpelaar in juli
1814 officieel een klacht registreren tegen het inmiddels
vertrokken Franse gezag.

Twintigste eeuw
Ten aanzien van de grenswijziging tussen Koudekerke en
Vlissingen van 1966 gaan twee feiten hand in hand: de
uitbreidingsplannen van de stad Vlissingen met het
’Plan Paauwenburg’ en de herindeling van Walcheren. 
De plannen om Vlissingen uit te breiden in de richting
van Koudekerke bestonden al in de jaren twintig van de
twintigste eeuw. De legendarische burgemeester Carel
Albert van Woelderen had daar destijds het initiatief voor
genomen. Door allerlei omstandigheden, waaronder de
Tweede Wereldoorlog, is het er niet van gekomen. Begin
jaren vijftig werden de voornemens weer van zolder
gehaald. Vlissingen wilde graag uitbreiden in noord-
westelijke richting. Met de samenvoeging van
Koudekerke, Biggekerke en Zoutelande in de gemeente
Valkenisse werd gelijktijdig de voor Vlissingen noodzake-
lijke grenswijziging een feit. De grens werd naar het
noorden verschoven, vanaf de huidige strandtent Kon-

Tiki aan de kust, langs de destijds nieuw te bouwen wijk
Paauwenburg en het later bebouwde gebied
Lammerenburg. (foto plattegrond) Voor wat betreft die
grens is de situatie bijna onveranderd gebleven. Later is
de grens iets noordelijker verlegd ter hoogte van de

Galgeweg. Een andere wijziging vond plaats in 1997,
waarbij de gemeente Valkenisse opging in de gemeente
Veere. Deze herindeling van Walcheren laten we hier ver-
der buiten beschouwing.

Koudekerke was in de jaren vijftig zeker niet onwelwil-
lend tegenover de uitbreidingsplannen van Vlissingen.
Het was natuurlijk geen verrassing meer, aangezien er
over de plannen reeds decennia lang was gesproken.
Toch is er uit de stukken van het archief van het dorp
hier en daar wel irritatie op te maken. Brieven, beslui-
ten en citaten daaruit bevestigen dat. Vlissingen pro-
beerde aanvankelijke toekomstige grenzen telkens een
beetje op te rekken. Zo vond de gemeente dat ook het
Vebenabos en het destijds bekende Pension Huvers en
omgeving maar bij Vlissingen moesten gaan horen.
Vlissingen aasde op dat gebied om er een tweede, toe-
ristisch aantrekkelijk badcentrum te ontwikkelen.
Het was tijdens de besprekingen en onderhandelingen
voor Koudekerke van groot belang om de boel niet uit de
hand te laten lopen. ”D’r bin grenze”, moeten het
bestuur en de raad van het dorp hebben gedacht. Net als

in de Franse tijd was het overigens ook rond 1966 nood-
zakelijk om in het kader van stadsuitbreiding
Koudekerkenaren te onteigenen. De familie Aarnoutse
van de in 1967 afgebroken hofstede Paauwenburg is
daar het bekendste voorbeeld van.

D’r bin grenze
Al met al is de grens tussen Koudekerke en Vlissingen in
de loop der tijd een groot stuk verschoven en heeft
Koudekerke een aanzienlijk deel van zijn grondgebied
moeten inleveren. En dan laten we de grenswijzigingen
tussen Koudekerke en Middelburg hier nog onbespro-
ken.
Koudekerke is allang geen ambachtheerlijkheid meer en
ook de ’gemeente Koudekerke’ en de ’gemeente
Valkenisse’ zijn achterhaald. Voor de belangen van
Koudekerke is nu de gemeente Veere verantwoordelijk,
waarin de meeste Walcherse dorpen zijn samengevoegd. 
Er wordt de laatste tijd veel gesproken en gedebatteerd
over één gemeente Walcheren, nadat in oktober 2009
zowel een Vlissingse als Middelburgse wethouder een
balletje daarover opgooiden. Dat zou voor wat betreft ons
eiland de ultieme grenswijziging betekenen. 
Toegegeven, zo’n samenwerkingsverband biedt vele
voordelen. Het gevaar is echter wel, dat het buitengebied
van de diverse dorpen opgejaagd prooi zal worden en dat
twee steden vrij spel zullen hebben ten koste van de dan
’voormalige kleine kernen’. Koudekerke kan er over
mee praten. Nee, ook hier geldt weer: ”D’r bin grenze”.

Eeuwenlang had Koudekerke qua oppervlakte het grootste grondgebied van
Walcheren. In de loop der tijd werden de grenzen een flink stuk opgeschoven, met
name door toedoen van Vlissingen en Middelburg. Niet altijd geschiedde die inkrim-
ping van het buitengebied van het dorp in goed overleg.

Foto van de grenspaal aan de Gerbrandystraat, tegenover huisarts
Van Ouwerkerk. Twee andere palen - ze stonden bij de banen van
tennisclub DOS en onderaan de duinen ter hoogte van strandtent
Kon-Tiki - zijn in verband met de huidige kustwerken weggehaald.

Foto: deel Walcherenkaart van de gebroeders Hattinga uit 1750, met de toenmalige grens tussen Vlissingen en Koudekerke ingekleurd.

Plattegrond waarop de grens tussen Vlissingen en de gemeente Valkenisse is aangegeven in 1969 (Falk-plan). Later wordt een deel van die
grens iets opgeschoven in noordelijke richting. Bron: Gemeentearchief Vlissingen

Detailfoto van de grenspaal met de tekst: ’grensscheiding der stad
Vlissingen’
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De natuur in Paauwenburg door Henk van Vlimmeren

Koperwiek - winterse gast in Paauwenburg
In onze tuinen komt hij niet veel voor maar in het Nollebos is het de juiste plaats om kennis te maken met
de koperwiek (Turdus iliacus). Het zijn interessante lijsterachtige vogels die vooral in de maanden september
en oktober in de nacht, soms in grote aantallen, over onze wijk heen vliegen op weg van de Scandinavische
landen naar het zuiden. Vaak is dan een ijl sissend ’sie..iep’ te horen. Dat is het geluid waarmee de vogels con-
tact houden met hun soortgenoten in de omgeving.
Een deel van deze trekvogels blijft in ons land overwinteren. In Zeeland komen ze dan vrij veel voor. De koper-
wiek behoort tot de familie van de lijsters en is te herkennen aan de roodbruine flanken, gestreepte borst en
gele snavel met zwarte punt.
De lengte ligt tussen 19 en 23 cm. De vogel is in de winter vaak te vinden in de buurt van bessenstruiken. In
onze omgeving komen ze ook veel voor in boomgaarden op zoek naar gevallen fruit. Net als merels en lijsters
zijn ze verzot op fruit dat al een beetje aan het rotten is.
Behalve fruit eten ze alle soorten bessen en ook zijn ze liefhebbers van ongewervelde dieren zoals spinnen,
wormen en slakken.
De broedplaats van de koperwiek vinden we in naaldbossen en in struikgewas. Het nest wordt meestal
gebouwd op een plek waar een tak uit de stam
groeit en in die V-vorm maakt het wijfje een
stevig nest van droog gras, mos en takjes. In
juli worden de mooie eitjes gelegd, die zijn
lichtblauw tot groenachtig blauw met rood-
bruine vlekjes. Na 15 dagen broeden, komen
de kuikens uit het ei en twee weken daarna
vliegen ze uit.
De koperwiek is gemakkelijk te verwarren
met de kramsvogel waarmee ze in de winter
in hetzelfde gebied rondscharrelen. De koper-
wiek is door de roomkleurige wenkbrauw-
streep het beste te herkennen.

De voor Paauwenburg bedoelde container staat wat ver-
scholen in de Ruys de Beerenbrouckstraat, dus niet
direct bij het winkelcentrum. Het is een omgebouwde
ondergrondse afvalcontainer, waarop een andere kop is
geplaatst. De opening daarin is zó klein, dat zelfs het
door de gemeente verstrekte zakje daar niet doorheen
kan, laat staan ’normale’ plastic vuilniszakken. Het
gevolg is dat mensen hun zakken naast de container zet-
ten. Nog afgezien van het zicht zijn deze zakken echter

zó licht, dat ze bij de geringste windvlaag wegwaaien.
Gemeente Vlissingen heeft aangegeven niet alleen grote-
re inwerpkleppen te zullen monteren, maar ook te over-
wegen direct bij het winkelcentrum een speciale plastic-
container te plaatsen. Het is echter de vraag of dat nog
zal gebeuren, aangezien u op de TV hebt kunnen zien
dat 16 Limburgse gemeenten de gescheiden inzameling
hebben gestopt. Het bleek namelijk goedkoper te zijn
plastic met een speciale machine uit het normale huis-
vuil te scheiden dan het gescheiden inleveren en opha-
len. De ’oogst’ met die machine bleek bovendien veel
groter dan wanneer het plastic gescheiden wordt ingele-
verd. Ze hopen dat minister Cramer daarom ook lande-
lijk voor ’nascheiding’ zal kiezen.

Plastic Hero
Landelijk is, onder de naam ’plastic hero’
een actie gestart plastic afval gescheiden
in te leveren. Ook Vlissingen doet daar
aan mee.

Straatnamen verklaard
De Van Bossestraat is het onderwerp van deze rubriek in de
Klaver Vier, de eerste uitgave van 2010. Deze straat ligt aan
het begin van onze wijk. Als men vanaf de Sloeweg de
Dreesstraat inrijdt is het meteen de eerste straat links en
rechts. Rechtsaf ga je richting Gerbrandystraat en in dat stuk
staan geen woningen. Linksaf wel en de huizen aan de rech-
terkant  zijn nog vrij nieuw. Het is een ruime straat.

Pieter Philip van Bosse werd geboren in Amsterdam, 16 december 1809 en werd
80 jaar. In 1879 overleed hij te ’s-Gravenhage. Hij trouwde op 6 mei 1836 in
Amsterdam met Maria Johanna Reynvaan. Samen kregen zij twee zoons en drie dochters. Zijn loopbaan begon
hij als fabrikant te Weesp en van 1833 tot 1845 was hij advocaat te Amsterdam.
Na 1845 kwam hij bij het ministerie van Financiën terecht en was van 3 juni tot 21 november 1848 tijdelijk
minister van Financiën, daarna officieel minister van Financiën tot 1853.

Mr. P. Ph. van Bosse was een belangrijk liberaal politicus die tussen 1848 en 1871 in zes kabinetten minister
van Financiën was. Hij liberaliseerde als minister onder Thorbecke de handel en scheepvaart. Zijn wet tot
afschaffing van de dagbladzegel in 1869 betekende een grote stimulans voor de verschijning van kranten. In
het kabinet-Kappeyne van de Coppello was hij op hoge leeftijd nog minister van Koloniën. Hij was een prakti-
sche, nuchtere en bekwame minister.
Hij was lid van de Tweede Kamer voor het kiesdistrict Rotterdam, lid gemeenteraad van ’s-Gravenhage,
minister van Financiën, lid van de Tweede Kamer voor het kiesdistrict Zutphen, weer minister van Financiën
en zo ging het zijn hele leven door, bijna tot aan zijn dood. Men kan wel zeggen dat hij een actief politiek leven
leidde.

Als bewindspersoon bracht hij enkele belangrijke wetten of herzieningen tot stand, bijvoorbeeld in 1850 die
van de Muntwet. Er kwam een stelsel van stuivers, dubbeltjes, kwartjes, halve guldens, guldens en rijksdaal-
ders. Tevens kwam er een Muntcollege van drie leden die toezicht hielden op de muntslag en de waarborg van
gouden en zilveren werken. In 1852 bracht hij de Postwet tot stand die de Staat het monopolie bij de post ver-
leende en frankering met postzegels mogelijk maakte. In 1869 bracht hij de wet tot afschaffing van het zegel-
recht op gedrukte stukken en advertenties in nieuwspapieren (dagbladzegel) tot stand. Door de afschaffing
van deze belasting konden dagbladen in prijs worden verlaagd. Koning Willem III, die bevreesd was voor poli-
tieke onruststokerij door dagbladen, probeerde tevergeefs de Eerste Kamer te bewegen het wetsvoorstel te ver-
werpen. Tevens hij bracht in 1870 de Wet op grondbelasting tot stand. De bestaande, ingewikkelde regels voor
de grondbelasting werden gecodificeerd en er vond een hertaxatie plaats van de bebouwde eigendommen.


