
    

  

  

  

de    Snisser    courant  
Deze   nieuwsbrief   verschijnt   vier   keer   per   jaar   en   wordt   verspreid   in   en   rondom   Ossenisse   en   
Zeedorp,   met   als   doel   een   bijdrage   te   leveren   aan   de   onderlinge   betrokkenheid   van   de   bewoners.   
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Nieuwe   vakan�ewoningen   

Toenter�jd   

‘t   Zeedurp   
  

Terug   in   de   �jd:   dit   keer   naar   ’t   Zeedurp.   ‘t   Zeedurp   is   al   eeuwen   oud   en   ligt   ingeklemd   tussen   de   zeedijk   en   de   Snis.   Van   oorsprong   
een   verzameling   huizen,   zoals   je   die   bijna   overal   langs   de   Westerschelde   tegenkomt.   Net   als   Baalhoek,   Paal   of   Nummer   Een.   

  

Oorspronkelijk   met   een   enkele   toegangsweg   naar   de   Snis.   De   rest   van   de   
wegen   in   de   polder   waren,   zo’n   eeuw   geleden,   namelijk   rijpaden   als   
toegangsweg   naar   ‘t   land.   Gemotoriseerd   verkeer   was   er   nog   niet.   Nu   zie   
je   soms   deze   paden   terug   als   insteekweg   voor   de   landbouw:   verhard   met   
wat   kiezel   of   puin.   Van   al   die   insteekwegen   is   eigenlijk   alleen   die   
halverwege   de   Grindweg   overgebleven.   

  

Terug   naar   ’t   Zeedurp.   Het   mag   duidelijk   zijn   dat   vroeger   de   landbouw   
een   belangrijke   rol   speelde.   De   huisjes   waren   klein   en   de   bewoners   
werkten   voornamelijk   als   landarbeider   bij   de   boer.   Wanneer   je   nu   over   ’t   
Zeedurp   wandelt,   zie   je   deze   geschiedenis   terug   in   bepaalde   huisjes   zoals   
op   nummer   4,   8   en   25   en   natuurlijk   bij   de   twee   laatste   huisjes   tegen   de   
zeedijk.   Grote   gezinnen   leefden   erin.   De   grootste   zorg   was   in   vroeger   
�jden,   om   ieder   eten   te   geven   en   te   kleden.   Eén   kamer   met   daarin   een   
trap   door   een   gat   in   het   plafond   naar   de   open   zolder.   Daar   sliep   men   dan   
allemaal   naast   elkaar.   

  

Op   een   aantal   plekken   in   de   streek   was   er   een   haventje.   Zover   is   het   op   ons   Zeedurp   nooit   echt   gekomen.   Wel   was   er   aanvoer   van   
landbouwproducten   over   de   dijk   via   van   een   railsysteem.   Zo   gingen   de   bieten   per   schip   naar   hun   bestemming.   ‘t   Zeedurp   telde   
halverwege   de   vorige   eeuw   dan   ook   schippersfamilies   die   luisterden   naar   de   naam   Van   der   Velpen   en   Franssens.     

  

‘t   Zeedorp   telt   2   zijstraten   die   niet   direct   in   het   oog   springen.   Halverwege   loopt   er   eentje   naar   achter   over   ’t   dijkje.   Heel   typisch,   
omdat   dit   dijkje   ‘lengszene’   (langs   achter)   de   Hooglandpolder   afschermt   van   de   bewoners   tot   diep   in   de   Snis.   Hier   staan   drie   huizen   
‘aan   de   na�e   kant’.   Door   de   ligging   aan   zee,   zag   men   in   de   jaren   ’70   al   brood   in   de   recrea�e   en   werd   er   een   tweede   zijstraat   
aangelegd.   In   de   volksmond   zijn   dit   ‘de   punthuizen   op   het   land   van   Joos   Neve’.   Anno   2021   zou   het   eerder   ‘Resort   Zeedurp’   heten.   
Tegenwoordig   zijn   ze   allemaal   permanent   bewoond.   

  

Tot   in   de   jaren   ’70   had   Zeedorp   ook   een   eigen   winkel   en   café.   
De   winkel   van   Lee   de   Kort   zullen   velen   van   ons   zich   nog   wel   
herinneren.   Dit   is   nog   typisch   terug   te   vinden   in   de   aanbouw   
van   het   huis   van   nummer   39.   Het   café   was   van   ’Sjef   Warrens‘,   
tegenwoordig   Zeedorp   nummer   6.   Het   café   stond   bekend   om   
zijn   volksspelen.   Vooral   met   ‘pieren   om   paling‘   was   het   zeer   
geliefd!     

  

Het   Zeedorp   had   tot   eind   jaren   ‘70   grote   families   en   daarmee   
veel   inwoners.   Dat   zorgde   al�jd   voor   levendigheid   op   straat.   In   
vroeger   �jden   werd   met   gemak   ‘op   ’t   veld’   (terrein   Hof   ter   
Nesse)   de   derby   Snis-Zeedurp   gespeeld.   Daarbij   zat   het   meeste   
talent   dikwijls   het   dichtst   bij   het   water!   De   meest   
voorkomende   namen   in   vele   genera�es   luisteren   naar   de   naam   
De   Kort,   Reijns   en   Maas.   Daarbij   komen   we   ook   bij   één   van   de   
meest   markante   bewoners   van   Zeedurp.               Lees   verder   op   blad   2   
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Vervolg   ‘t   Zeedurp   
  

Typische   bewoner,   die   velen   van   ons   
nog   hebben   gekend,   was   Cieske   Maas.   
Een   hele   sympathieke   man   die   model   
stond   voor   de   geschiedenis   van   
Zeedurp.   Zijn   huis   is   tegenwoordig   de   
tuin   van   nummer   5.   Cieske   leefde   in   één   
van   de   oudste   huizen   van   het   Zeedurp,   
op   een   manier   zoals   velen   vroeger   
leefden.   Een   grote   eigen   tuin   met   eigen   
voedselvoorziening   en   zonder   veel   luxe.   
Het   potje   werd   gekookt   op   de   kachel,   
die   tevens   de   verwarming   was.   Steevast   
twee   keer   daags   ging   Cieske   de   dijk   over   
met   de   hond   voor   een   praatje   en   om   
aangespoeld   hout   te   sprokkelen   om   de   
kachel   te   kunnen   stoken.   De   
geschiedenis   leert   ook   dat   je   niet   veel   
nodig   hebt   om   gelukkig   te   kunnen   zijn   in   
het   leven.     

  

Niet   alleen   Cieske’s   huis   is   verdwenen.   
De   ligging   aan   zee   hee�   ook   haar   tol   
geëist.   Ongeveer   een   paar   honderd   
meter   rich�ng   de   Knuitershoek   stonden   
in   vroeger   �jd   ook   3   huizen.   In   de   
volksmond   ‘de   3   uiskes‘   genoemd.   Met   
de   watersnoodramp   en   de   daarbij   
behorende   dijkverzwaring,   stonden   
deze   zodanig   in   de   weg,   dat   ze   in   de   
huidige   deltadijk   zijn   verdwenen.   

  

Hedentendage   is   ’t   Zeedurp   nog   steeds   
een   woongemeenschap   die   erg   in   trek   
is.   Onlangs   werd   de   tweejaarlijkse   
Zeedurp-barbecue   gehouden,   waar   -   op   
een   enkeling   na   -   ieder   aanwezig   was.   
Het   tekent   de   saamhorigheid   en   het   
goede   toeven   met   elkaar   onder   de   
zeedijk.   Zoals   dat   al   eeuwen   gebeurt…   

  

*Foto’s   Beeldbank   Zeeland   
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Snissenjèrs   

Marina   Stoop   en   Rudy   Eskens   
  

Sinds   februari   2020   wonen   Marina   en   Rudy   op   de   Lageweg   35a.   In   Melsele,   Oost-   
Vlaanderen,   waar   zij   aan   de   rand   van   de   dorpskern   woonden,   was   het   verkeer   sterk   
toegenomen.   Op   de   Snis   genieten   ze   opnieuw   van   de   landelijke   rust.     

  

Verhuisd   �jdens   pandemie   
De   woning   was   in   goede   staat   en   er   moest   weinig   aan   veranderd   worden.   De   keuken   werd   
wel   volledig   vernieuwd.   De   veranda   achter   het   huis   willen   Marina   en   Rudy   nog   ombouwen   
tot   een   gesloten   serre.   Hun   verhuis   naar   de   Snis   was   nog   maar   net   achter   de   rug   toen   alle   
Covid19-maatregelen   van   kracht   werden.   Plots   waren   ze   ‘opgesloten’   in   hun   nieuwe   
woonst,   omdat   thuiswerken   voor   hen   verplicht   was.     

  

Familie   
Rudy   werkt   4/5   in   Antwerpen   voor   
de   dienst   Gebouwen   bij   De   Lijn.   
Marina   hee�   een   deel�jdse   job   
voor   de   polderbesturen   
Moerbeke-Waas   en   Sinaai-Daknam,  
beide   in   Oost-Vlaanderen.   
Rudy   en   Marina   hebben   3   dochters:   
Sarah   (32),   Laura   (29)   en   Lisa   (22).   
De   2   oudste   dochters   zijn   het   huis   
uit   en   hebben   elk   2   kinderen.   Lisa   
woont   voorlopig   nog   thuis   met   haar   
vriend   Diëgo.   Het   jonge   koppel   is   
aan   het   uitkijken   naar   een   
betaalbare   woonst.   Diëgo   is   
chauffeur   bij   Tieleman   op   Klooster;   
Lisa   combineert   haar   opleiding   
dierenzorg   met   werken   bij   Albert   
Heijn   in   Hulst.   Ze   is   ook   ac�ef   in   een   
manège.   
Op   maandag   past   Marina   op   de   
kleinkinderen.     

  

Tuin   
Buiten,   op   het   grote   perceel   van   
1.500m 2 ,   werd   reeds   hard   gewerkt!   
Om   vanuit   hun   huis   een   wijds  
uitzicht   op   de   Hooglandpolder   te   
krijgen   hebben   Rudy   en   Marina   
besloten   de   oude   polderdijk   in   hun   
tuin   weg   te   graven.   Dit   bleek   een   
grotere   klus   te   zijn   dan   ini�eel   

gedacht.   Er   moest   een   grote   hoeveelheid   stenen   weggevoerd   worden.   Hiervoor   was   een   
behoorlijk   aantal   puincontainers   nodig.   Maar   het   is   hen   gelukt!   
Tegen   de   veranda   werd   met   grote   tegels   een   terras   van   ruim   70m 2    aangelegd.   En   verderop   
in   de   tuin   kwam   er   nog   een   kleiner   terras   dat   in   L-vorm   omzoomd   wordt   door   2   stalen   
draadschermen.   Het   worden   groene   schermen   als   de   aanplan�ngen   ertegen   voldoende   
hoog   worden.   Dit   wordt   een   gezellig   hoekje   om   uit   de   wind   van   de   polder   te   genieten.   
Links   achter   in   de   tuin   werd   een   beukenhaag   aangeplant   en   ook   fruitbomen.   En   
vermoedelijk   volgend   jaar   wordt   de   voortuin   in   orde   gebracht.   

  

Dierenlie�ebbers  
De   familie   houdt   van   dieren:   ze   hebben   een   kat   en   3   chihuahua’s.   In   de   tuin   staat   ook   een   
volière   met   onder   andere   parkieten   en   zebravinken.   En   achteraan   vind   je   het   kippenhok.   

  

Line-dansen   
Sinds   enkele   weken   neemt   een   groot   deel   van   de   familie   deel   aan   het   line-dansen   op   de   
Snis.   Samen   met   onder   andere   de   zus   van   Marina,   die   op   Kuitaart   woont,   krijgen   ze   45   
minuten   voor   de   andere   dansers   komen   extra   les   om   de   groep   zo   snel   mogelijk   bij   te   
benen!   

mailto:snisser@ossenisse-zeedorp.nl
mailto:snisser@ossenisse-zeedorp.nl
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Sinds   een   aantal   jaar   weet   iedereen   wel   dat   Het   Uilennist   op   de   Snis   zit,   waar   je   uilen   en   
roofvogels   kan   bewonderen   �jdens   open   dagen   of   workshops.   Ook   mensen   die   een   
gewond   wild   dier   en   met   name   dan   vogels   vonden,   weten   de   weg   naar   Het   Uilennist   te   
vinden.   Deze   brachten   zij   naar   Roald   en   Heidi,   omdat   ze   weten   dat   zij   goed   voor   vogels   
zorgen.   Maar   zij   mochten   dit   officieel   niet   doen   en   konden   zelfs   boetes   krijgen   als   er   
niet-geregistreerde   dieren   in   hun   bezit   zijn.     

  

Van   alle   vogels   bij   het   Uilennist   kunnen   ze   de    CITES   of   eigendomspapieren   laten   zien,   
zodat   duidelijk   is   dat   het   niet   om   wilde   vogels   gaat.   Maar   uiteraard   zijn   Roald   en   Heidi   heel   
blij   dat   mensen   aan   hen   denken   als   zij   een   wild   dier   vinden   dat   verzorging   nodig   hee�.   In   
de   jaren   hiervoor   moesten   zij   direct   poli�e   en   dierenbescherming   waarschuwen   als   zij   een   
wild   dier   in   opvang   hadden   om   te   zorgen   dat   zij   geen   problemen   zouden   krijgen   bij   
controle   en   zelfs   dan   was   het   nog   illegaal,   maar   werd   het   door   de   vingers   gezien.     

  

Om   dit   probleem   op   te   lossen   zijn   zij   in   overleg   met   de   Dierenambulance   gegaan   en   zijn   ze   
voor   de   Dierenbescherming   een   officiële   voor-opvangloca�e   geworden   voor   de   eerste   
opvang   van   wilde   dieren   in   nood.   De   enige   officiële   in   gemeente   Hulst;   verder   zijn   er   
loca�es   bij   Hoek   (Knol)   en   Ede.   

  

Wat   te   doen   wanneer   je   een   gewond   dier   vindt?   Indien   je   de   dichtstbijzijnde   opvang-   
loca�e   niet   weet,   bel   naar   144.   Zij   kunnen   de   dierenambulance   regelen   of   je   naar   de   
dichtstbijzijnde   loca�e   verwijzen.   Of   bel   088   811   3510   Dierenambulance   Zeeland.     

  

Op   de   loca�e   zoals   die   bij   Het   Uilennist   vind   je   een   kast   met   daarin   verschillende   dozen.   
Daarin   plaats   je   het   dier;   je   vult   een   aantal   gegevens   in   op   een   brie�e   dat   je   ook   in   de   kast   
vindt.   Je   sms-t   of   app-t   naar   de   mobiel   van   de   eigenaar   van   de   kast,   zodat   zij   weten   dat   er   
een   dier   in   zit.   Omdat   het   bereik   op   de   Snis   nog   wel   eens   te   wensen   overlaat,   is   er   bij   
Roald   en   Heidi   ook   een   bordje   ‘dier   in   kast’   voorzien,   dat   je   aan   de   voorzijde   van   de   kast   
hangt.     

  

Zij   geven   het   dier   warmte,   eerste   hulp   en   water   of   eten.   Sommige   dieren   zijn   er   daarmee   
bovenop   en   kunnen   weer   vrij   worden   gelaten.   Heidi   wil   nog   wat   extra   cursussen   gaan   
volgen   om   nog   meer   eerste   hulp   te   kunnen   en   mogen   geven.   Is   het   dier   gewond,   dan   komt   
de   dierenambulance.   Is   de   ambulance   niet   beschikbaar   en   hulp   dringend   dan   rijden   Roald   
of   Heidi   zelf.   Vanaf   de   Snis   gaan   de   dieren   naar   De   Mikke   in   Middelburg,   waar   zij   de   nodige   
zorg   krijgen.   De   dieren   die   aangesterkt   zijn,   worden   zoveel   mogelijk   in   het   gebied   terug   
uitgezet   waar   ze   zijn   gevonden.   Daarom   vragen   ze   al�jd   naar   de   vindplaats.   

  

  
Een   egel,   een   torenvalk   en   een   lijster   zijn   al   naar   de   kast   gebracht.   

Dorpsagenda     
  

Hof   ter   Nesse   -    Wekelijks     
Voor   meest   recente   info   zie   website     
Ma   18:30   u    De   Scheldestappers   
Ma   20:00-21:00   u    Tai   Chi   /   Qi   
Di   10:00-11:00   u    Q   Gong   
Di   19:15-20:15   u    Bodyfit   
Wo   20:00   u    Beginners   Country   Dance   
Do   14:00   u    Prijskaarten   Bieden   &   Jokeren   
2e   +   4e   vrijdag   10:00   u    Dorpskamer   

  

Schieten ,   start   om   14:30   u:   17   oktober,     
31   oktober,   21   november,   5   december   

  

Clubkaarten ,   start   om   19:30   u:   16   oktober,   
20   november   11   december   

  

Prijskaarten ,   14:00   u:   26   december     

  

Inlich�ngen   en   verhuur:   0114   682869   of   
www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/dorps 
huis-hof-ter-nesse     

  

Café   ́t   Schallemaaj   
Voor   ac�viteiten   houd   Facebook  
h�ps://www.facebook.com/schallemaaj    en   
website    h�ps://schallemaaj.weebly.com/    in   
de   gaten.   

 

Noodnummers  
Poli�e   09008844   /   112   
Alarmcentrale   112   /   0118   414444   
Huisartsenpost   0115   643000   

Omroep   Zeeland   radio   (rampenzender)   
kabel   87,6   mHz   /   ether   87,9   fm   

AED-slot   nummers   (Hof   ter   Nesse)   
Peter   Ro�er   /   Jeanneke   Aerts     
0114   682869   /   682734   
Ineke   Elbers   0114   681931   
Nicol   de   Waal   0114   683576   
Sjef   Boeij   0114   681928   

  

Zeeuws   
Wa   ‘   dem’men    ?     
(even   hardop   lezen)   

  
Wat   is   er   aan   de   hand?   

  
  
  
  
  
  

  

http://www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/dorpshuis-hof-ter-nesse
http://www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/dorpshuis-hof-ter-nesse
https://www.facebook.com/schallemaaj
https://schallemaaj.weebly.com/
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Ontwikkelingen   

Nieuwe   
vakan�ewoningen   

  

Net   achter   de   Scheldedijk   tussen   
Knuitershoek   en   Zeedorp   werden   meer   
dan   10   jaar   geleden   5   vakan�ewoningen   
gebouwd.   Er   bestaan   nu   concrete   plannen   
om   18   gelijkaardige   woningen   bij   te   
bouwen.   

  

Verkeersveiligheid   en   toenemend   verkeer   
Op   de   Snis   en   op   Zeedorp   kwam   er   de   
laatste   jaren   geleidelijk   een   beetje   meer   
autoverkeer   bij.   Met   18   nieuwe   woningen   
zal   de   de   verkeersdrukte   nog   toenemen.   
Het   kruispunt   aan   de   Walenhoek   werd   in   
2020   veiliger   gemaakt.   In   de    Snisser   
Courant   van   januari   2021   verscheen   
hierover   een   kort   ar�kel.   En   jaarlijks   wordt   
er   ergens   op   het   dorp   gedurende   enkele   
weken   een   matrixbord   geplaatst   om   de   
chauffeurs   te   informeren   over   hun   
snelheid.   

  

Snelheid   
Het   is   goed   dat   onze   lokale   overheid   aan   de   
verkeersveiligheid   denkt!   Maar,   de   sleutel   
tot   verkeersveiligheid   hebben   we   zelf   in   
handen   als   we   achter   het   stuur   zi�en.   Veel   
chauffeurs   rijden   te   hard,   soms   veel   te   
hard.   Snelheden   rond   70   km/u   en   meer   zijn   
helaas   geen   uitzondering.   

  

Seconden   
De   afstand   van   de   Scheldedijk   tot   aan   de   
Walenhoek   bedraagt   1.200   meter.   Als   een   
auto   dit   traject   aflegt   tegen   50   km/u,   doet   
hij   hier   1   minuut   en   26   seconden   over.   
Tegen   60   km/u   is   dit   1   minuut   en   12   
seconden.   De   ‘�jdswinst’   bedraagt   14   
seconden.   Deze   bijzonder   kleine   �jdswinst   
weegt   niet   op   tegen   de   veel   te   grote   
risico’s.   Want   zo   verloor   op   30   juli   van   dit   
jaar   een   jonge   chauffeur   (21   jaar)   het   leven   
op   de   Grindweg   naar   Hontenisse.   
Vermoedelijk   reed   hij   veel   en   veel   te   snel.     

  

Veilig   thuiskomen     
Laten   we   met   zijn   allen   een   langzaamaan-   
ac�e   starten.   Voor   al�jd!   Zo   komt   iedereen   
veilig   thuis!   

  

 
  
  

 
  

We   bouwen   hoopvol   verder   
  

Het   blijven   las�ge   �jden   om   plannen   te   maken.   In   de   vorige   edi�e   dachten   we   nog   van   
alles   te   kunnen   organiseren,   maar   helaas   het   Dorpsfeest   en   d’Ossekoppenloop   hebben  
we   nog   maar   een   jaartje   uitgesteld.   Gelukkig   zijn   we   toch   weer   een   stuk   verder   dan   in   
het   voorjaar.   Voorzich�g   bouwen   we   vol   hoop   verder.     

  

Respect   voor   keuzes   
De   coronacheckplicht   is,   nu   ik   dit   schrijf,   net   van   start   gegaan.   Dit   betekent   dat   wij   ons   
voor   verschillende   ac�viteiten   hieraan   moeten   houden.   Voor   sportac�viteiten   is   dit   niet   
nodig.   Het   gaat   om   een   bewijs   van   1   van   de   3   G’s:   gevaccineerd,   genezen   of   getest.   Testen   
voor   toegang   kan   gra�s   in   Terneuzen,   Zeelandlaan   3.     
Wij   hopen   dat   we   open   kunnen   blijven   staan   en   respect   hebben   voor   de   keuzes,   die   
eenieder   maakt.     

  

Ac�viteiten:   we   gaan   ervoor   
Heerlijk   was   het   om   na   de   zomervakan�e   weer   te   starten   met   verschillende   ac�viteiten   in   
Hof   ter   Nesse   en   ’t   Schallemaaj   (zie   agenda   op   bladzijde   3).   
Fijn   is   het   ook   dat   er   weer   volop   plannen   opborrelen:   een   herfstwandeling   in   de   
herfstvakan�e,   de   Dorpskamer   en   de   Dorpskeuken   in   Sinterklaas-   en   Kerstsfeer,   een   
Lichtjestocht   in   de   Kers�jd,   de   Nieuwjaarsborrel,   een   workshop   koken   voor   kinderen,   een   
presenta�e   over   voeding,   hal�aarlijks   in   maart   en   september   een   herhalingscursus   
reanima�e,   et   cetera.   We   gaan   er   weer   voor!   

  
Burgerpar�cipa�e   en   duurzaamheid   

Net   voor   de   zomervakan�e   waren   we   betrokken   bij   2   ini�a�even   die   vanuit   de   gemeente   
worden   begeleid:   burgerpar�cipa�e   en   duurzaamheid   in   onze   regio.     
Geen   standaardoplossing   
Voor   de   hele   wereld   geldt,   dat   we   slimmer   en   anders   moeten   omgaan   met   de   middelen   
die   we   nu   tot   onze   beschikking   hebben.   Gas   is   één   zo’n   middel,   waarvan   de   wereld   vraagt   
om   het   gebruik   hiervan   te   verminderen.   Een   probleem   waar   niet   zomaar   een   
standaardoplossing   voor   te   vinden   is.   Immers   het   verwarmen   of   koelen   van   een   woning   
gaat   samen   met   andere   factoren   zoals   bijvoorbeeld   de   isola�ewaarde   van   je   huis.   Deze   
isola�ewaarde   kan   op   verschillende   manieren   worden   verbeterd   en   is   ook   a�ankelijk   van   
het   type,   bouwjaar   en   loca�e   van   de   woning.   Een   appartement,   rijtjeswoning,   vrijstaand   in   
woonwijk   of   polder,   huur   of   koop   en   beschikbaar   budget   tellen   zeker   mee.     
Diversiteit   binnen   de   regio   
Binnen   de   gemeente   Hulst   is   men   er   zich   van   bewust   dat   we   dus   voorlopig   niet   snel   van   
het   gas   af   kunnen   door   de   diversiteit   aan   gebouwen   binnen   onze   regio.   We   gaan   nu   samen   
met   de   gemeente   bekijken   hoe   we   dit,   met   de   kennis   van   nu,   het   beste   kunnen   oppakken.   
Doen   waar   het   kan,   kleine   stappen   maken   waar   het   las�g   is.   
Inspira�e   
Een   inwoner   uit   Graauw   hee�   haar   oude   vrijstaande   woning   dit   jaar   van   het   gas   gekregen,   
een   klein   budget   in   het   oog   houdend.   Binnenkort   gaan   we   hier   een   reportage   van   maken   
om   andere   mensen   te   inspireren   ook   kleine   stappen   te   gaan   ze�en.   
Meedenken   over   de   toekomst   
Hier   komt   ook   gelijk   de   term   burgerpar�cipa�e   om   de   hoek   kijken:   meedenken   over   de   
toekomst   van   onze   regio   in   vele   opzichten.   Als   Ossenisse-Zeedorp   lopen   we   hier   al   op   voor.   
We   laten   de   afgelopen   decennia   echt   wel   zien   dat   we   onze   monden   kunnen   roeren   
wanneer   dat   nodig   is.   Nu   wordt   dit   ook   door   de   overheid   als   middel   gebruikt   om   vaker   
fouten   bij   projecten   te   voorkomen:   door   het   betrekken   van   belanghebbende   bewoners   in   
een   vroeg   stadium   van   dat   project.   

  

  


