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Bij de Brouwersdam en het kantoor 
van de GZH zijn voldoende parkeer-
mogelijkheden voor bezoekers, op bei-
de locaties zijn ook publieksplaatsen 
ingericht. Verkeersregelaars helpen u 
graag verder.

Op vrijdag 21 juni is de binnenzijde 
van de Brouwersdam vanaf het RTM-
Museum tot aan de toegangsweg naar 
Port Zélande van 7.00 uur tot 15.00 uur 
afgesloten voor al het verkeer. Er geldt 
bovendien vanaf donderdagavond 20 
juni 22.00 uur tot en met vrijdagmid-
dag 21 juni 15.00 uur een algeheel par-
keerverbod. De wegsleepverordening 
van Rijkswaterstaat is van toepassing.

Op vrijdag 21 juni is de buitenzijde 
van de Brouwersdam vanaf strandtent 
de Kous tot voorbij strandtent Natural 
High en vanaf de stoplichten bij de N57 
naar de Brouwersdam toe van 7.00 uur 
tot 15.00 uur afgesloten voor al het ver-
keer. Op dit stuk van de Brouwersdam 
geldt ook vanaf donderdagavond 22.00 
uur tot en met vrijdagmiddag 21 juni 
15.00 uur een algeheel parkeerverbod. 
De wegsleepverordening van Rijkswa-
terstaat is van toepassing.

Van donderdagavond 22.00 uur tot en 
met vrijdag 21 juni 15.00 uur geldt op 
de Zuidhavendijk (gelegen tussen de 
Vissersweg en Goedereede-Haven-
hoofd) een parkeerverbod.
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GOEREE-OVERFLAKKEE – De 
gemeenteraad stemde gisteren 
in met het Inkoop- en aanbeste-
dingsbeleid Goeree-Overflak-
kee. Wel werd, via een unaniem 
ondersteund CDA-amendement 
(Van Papeveld), een wijziging 
aangebracht. Het grensbedrag 
voor decentraal inkopen wordt 
verlaagd van 1,5 naar 1 miljoen 
euro. 

Door Jaap Ruizeveld

Om dat procedureel mogelijk te 
maken werd het agendapunt eerst nog 
uit de besluitvormende fase terug-
gebracht naar de oordeelvormende 
fase. In het amendement, waarvoor 
VVD-er Osinga een korte schorsing 
voor coalitieoverleg wenste, staat dat 
juist bij grotere werken en inkoop-
acties het centraal in kopen tot zijn 
recht moet komen. Het bedrag van 
1,5 miljoen dat in het beleidsvoorstel 
stond, werd daarbij te hoog geacht. De 
raad bepaalde dat na een jaar er een 
evaluatie dient plaats te vinden om de 
grenzen opnieuw te bezien. Dit aan 
de hand van een overzicht van het 
aantal inkopen en aanbestedingen en 
de ervaringen daarmee. Eijkenduijn 
(PvdA) was, evenals de andere oppo-
sitiefracties niet in het schorsingsbe-
raad betrokken. Ludiek stelde hij: “Wij 
gaan ook akkoord. Want wij willen de 
coalitie op dit punt niet uit elkaar spe-
len.”

Cultuur
Gelet op de volle agenda werd de pre-
sentatie Uitvoering Wet sociale werk-
voorziening doorgeschoven. Het Plan 
van aanpak voor evaluatie en ontwik-
keling Erfgoed en Cultuurbeleid kreeg 
groen licht. Wethouder De Jong kan 
verder aan de slag. Het was, behalve 
een opmerking van Tuk (ChristenUnie) 
dat het positief was dat nu gewerkt kan 
worden aan een integrale beleidsaan-
pak, een item dat de vrouwelijke raads-
leden Both (CDA), ’t Hoen (PvdA) en 
Rijerkerk (VVD) aan het woord bracht. 
Het evaluatieproces zal bouwstenen 
leveren om nieuw beleid te ontwik-
kelen. Gezamenlijk pleitten de dames 
voor een goede besteding van de spaar-
zame middelen die nog beschikbaar 
zijn. Zij pleitten voor inschakeling van 
de werkers in het veld en vonden Cul-
tuur en Erfgoed belangrijke samenbin-
dende items in de samenleving.

Visie
Het procesvoorstel voor een, door de 
eigen organisatie, op te stellen visie 
Goeree-Overflakkee vond in voor-
zitter Kleijwegt een warme pleitbe-
zorger. “Het ontbreekt thans aan een 
integrale visie. De documenten die 
er liggen zijn verouderd en er is in 
de afgelopen jaren veel veranderd. 
Voor onze nieuwe gemeente is deze 
insteek erg belangrijk.” Ingezet wordt 
om het document voor de zomer van 
2014 aan te reiken. Bij de ontwikke-
ling van de visie zal communicatie 
op een zo eigentijds mogelijke wijze 
worden gehanteerd. Van Alphen 
(Eiland van Vrijheid) had er, gelet 
op de vele visiedossiers die al op tafel 
liggen, niet zoveel vertrouwen in. Tot 
een uitspraak “voordeel van de twij-
fel” was hij wel bereid. 

SOMMELSDIJK - Een muziek-
feest voor mensen van 4 tot 100 
jaar. Dat was de invulling van 
de Agroculturele dag die zater-
dag 8 juni weer gehouden werd 
op het erf van Boerenhofstede 
Lust en Last, nabij Sommels-
dijk. Vandaar ook dat het thema 
van deze dag ‘Muziek op het erf ’ 
was, waarmee tevens invulling 
werd gegeven aan de opzet van 
de Agroculturele dag: ‘Natuur 
en Cultuur ontmoeten elkaar’. 
Een initiatief van de werkgroep 
‘Natuurlijk Goeree-Overflakkee’ 
van Sociëteit Rhetorica, die deze 
activiteit ook organiseert.

Door Hans Villerius

Het was een dag actief bezig zijn met 
muziek voor (groot)ouders en (klein)
kinderen, ooms tantes, oppasburen, 
enz., en vooral bedoeld om kinderen 
kennis te laten maken met muziek, 
muziekinstrumenten en zelf muziek 
maken. Met elkaar muziek maken is 
niet alleen creatief- maar ook samen-
bindend bezig zijn.
Het programma ging van start in het 
Koelhuis van de boerderij, die als 
Grote Zaal fungeerde voor een jeugd-
theatervoorstelling over ‘de Olifant’. 
Daarna volgden workshops, waaraan 
zowel volwassenen als kinderen deel-
namen. Mensen die nog nooit een 
muziekinstrument hadden bespeeld, 
konden zich voor twee workshops 
aanmelden en kregen deze dag het 
bijbehorende instrument in handen 
gestopt om onder leiding van muziek-
docenten erop te leren spelen. Er kon 
harp, viool, trompet, gitaar, blokfluit 
en slagwerk worden gespeeld en een 
cursus Algemene Muzikale Vorming 
worden gevolgd. De workshops wer-
den bekroond met een afsluitend 

Galaconcert, waarin iedereen het 
geleerde van deze dag ten gehore kon 
brengen door het gezamenlijk uitvoe-
ren van een muziekstuk op het podi-
um van de Grote Zaal. En omdat een 
concertzaal er chique uit moet zien, 
was er deze dag naast de muzikale 

workshops ook een workshop schil-
deren, waarbij een volwassene en een 
kind samen een portret maakten dat 
de concertzaal op zou sieren.
De deelnemers mochten deze dag 
verkleed komen en gingen over de 
Rode Loper de zaal binnen. Na afloop 

van het muzikale deel van het pro-
gramma was er in de boomgaard van 
Lust en Last een gezamenlijk maal-
tijd van pannenkoeken of soep met 
gildebrood en streekproducten als 
beleg. In totaal waren zo’n 100 men-
sen actief, die onder een stralende zon 

genoten van een creatieve en samen-
bindende dag, op een heerlijke locatie 
in het vrije buitengebied, waar natuur 
en cultuur, groen en muziek, jong en 
oud elkaar ontmoetten. Zie voor een 
foto-impressie: 
www.natuurlijkgoereeoverflakkee.nl.

Burgemeester Kleijwegt pleit  Foto: Archief Eilanden-Nieuws
voor een nieuwe visie Goeree-Overflakkee. 


