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PAALZITTERS VAN PLAN TURELUUR

OPBOUWWERK POORTAMBACHT

DAAR BIJ DIE MOLEN...

VALENTIJNS HIGH TEA

Mag ik even aandacht voor de vogelrijkdom van het
natuurgebied dat onmiddellijk grenst aan onze wijk? Je hoeft
alleen maar naar de Levensstrijdweg of de Boerenweg te lopen
en je bent er. Ik kom er vaak genoeg. Andere mensen die er
naar de vogels kijken zie ik echter niet al te vaak. Dat zou best
anders mogen. Als je je bijvoorbeeld vanwege het virus opgesloten of ingeperkt voelt, is er Plan Tureluur voor de broodnodige
ontspanning. En als je een beetje oplet kan je elkaar altijd op
anderhalve meter passeren.
Mijn grootste belangstelling, moet ik bekennen, gaat uit naar
het leven in de zee. Mijn kennis van vogels is dan ook niet
buitengewoon groot. Met een vogelboek in de hand puzzel ik
thuis om tot een naam te komen. Dat is vooral zo als ik
zeldzame vogels zag. Over de zeldzame wil ik het nu niet
hebben, de ‘gewone’ vogels houden mij al druk bezig.
Bijvoorbeeld vanwege hun gedrag onderling en hun
voedselvoorziening en zo meer. Ik heb ook wat ik noem mijn
speciale projecten, zoals vogels op palen. Sommige vogels
kiezen regelmatig een hoge zitplaats. Palen en hekken zijn er
genoeg in Plan Tureluur, eigenlijk te veel. Je ziet de paalzitters
van verre. Het fotograferen van paalzitters is niet altijd
gemakkelijk want de vogels zien jou natuurlijk ook van grote
afstand.
Van de paalzitters die ik hier laat zien zie ik de buizerd het
vaakst. Behalve groot, is het ook de minst schuwe van de hier
genoemde vogels. Er moeten in de buurt van Zierikzee
meerdere exemplaren zijn want de variatie is groot. De tureluur
ongenoemd laten zou niet kunnen want zijn naam is verbonden
met het Plan. Je kunt hem dikwijls zien, ook als paalzitter. De
rietgors was eenmalig. Ik beweer niet dat hij zeldzaam is. Maar
in Plan Tureluur zag ik hem maar één keer. Had je een spreeuw
ooit van dichtbij bekeken? Vooral in de winter als zijn veren fris
zijn passen de witte stippen zo mooi op z’n zwarte pak.
Plan Tureluur is dichterbij dan je misschien denkt. En er zijn
nog veel meer vogels te bewonderen. Probeer het eens.
Intussen hou ik me bezig met de zeldzame of schuwe vogels. Ik
zag al eens een ijsvogel, een tapuit en een dodaars. Plan
Tureluur is, behalve dichtbij, ook leuker dan je misschien denkt.

Binnen het Opbouwwerk stellen we de bewoner centraal.
Werken in de wijk, de buurt, op straat betekent aansluiten bij
de vraag van bewoners en verbindingen leggen tussen ideeën
signalen en behoeften.
Aansluiten bij wat mensen zelf kunnen en willen; op zoek naar
het goud in de buurt:
•
Ieder mens heeft een talent; welk talent kunt u als bewoner
inzetten voor uw straat/buurt??
•
Hoe kunnen we de onderlinge krachten met elkaar
verbinden?
•
Wat kunnen bewoners zelf?
•
Waarbij kunt u als bewoners ondersteuning gebruiken?

Lopend over het dijkje achter de Vondelingsplaat, kun je ‘m zien: de
manshoge molen in de tuin van de familie Dourleijn.
Nog maar een paar jaar wonen ze in onze wijk, waar ze het goed naar
hun zin hebben. Ze zijn vooral blij met de ruimte, waardoor Ramon
ook een werkplek heeft voor zijn hobby, het bouwen van molens. Die
hobby is gekomen door het enthousiasme van zoon Ryan. Die zag toen
hij 2,5 jaar was in Garderen een molen en daar was hij gelijk helemaal
weg van. Het draaien van de wieken, hoe de molen eruit zag, het hele
maalproces, het mechaniek en tja…eigenlijk alles!
Ramon maakte eind 2019 voor de 5e verjaardag van Ryan een
houten molen en dat was het begin van deze hobby. Inmiddels staan er
6 in de achtertuin en is hij nog lang niet uitgebouwd. Ryan legt uit, dat
er heel veel verschillende soorten molens zijn. Hij somt er moeiteloos
een aantal op: grondzeiler, stelling-,polder-, dichte-, wip-, olie-, standerd- , houtzaag- , watermolen, enz.

14 februari hebben we een High- Tea georganiseerd in het
teken van Valentijnsdag
In 2 sessies hebben 30 gasten weer genoten van de hapjes die
Constance Bakker en Dymphna Merle hebben klaargemaakt
‘s Ochtends werden de tafels door de medewerkers van de
lunchroom feestelijk opgedekt.
Van 10.30 tot 12.30 en van 13.30-15.30 kon men genieten van
3 rondes met hapjes passend bij een High Tea.

Ron Ates

Vanaf maart a.s. sluit het Opbouwwerk aan in de Mastgatstraat.
Info:
Opbouwwerk Poortambacht, Gea Schoemaker
Tel: 50610293
g.schoemaker@smwo.nl
Aangifte Inkomensbelasting SMWO
Vanaf 1 maart kunt u belastingaangifte doen over 2021.
Heeft u hulp nodig?
U kunt zich aanmelden via het Informatiepunt SMWO tel: 0113277111

DARMBACILLEN
Het motto van Gedichtendag 2022 was
De natuur in de mens en de mens in de natuur.
Vandaar mijn gedicht over de darmbacillen.

Of we ‘t nu wel of niet willen
In ons leven de darmbacillen
Hele volken en stammen
Die door de voedselbrij rammen
Stilletjes doen zij belangrijk werk
Ook in de badkamer
Ook in de kerk
Soms nemen zij een kloek besluit
En komt er een bijzonder geluid
Of een wonderlijk product
Als alles vandaag weer goed is gelukt

hart van poortambacht

hartvanpoortambacht

info@hartvanpoortambacht.nl

REPAIRCAFE
5 JAAR
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huis aan huis 2500 st.
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AAN DE BEWONER(S)/ GEBRUIKER(S) VAN DIT PAND
NIEUWS UIT DE WIJKRAAD “HART VAN POORTAMBACHT”
EEN EIGEN WIJKHUIS VOOR POORTAMBACHT

Ramon: “Ik werkte in de horeca maar had door corona meer vrije tijd.
Ik heb geen achtergrond in houtbewerking maar met behulp van foto’s, kijken naar echte molens en miniatuur modellen en internet (you
tube ﬁlms), leer ik al doende. Na het bouwen volgt het schilderen.
Soms wordt met de kleur van het molenhuis ook aangegeven welke
geloofsovertuiging het dorp/stad heeft waar de molen staat. De molens zijn niet exact op schaal, maar uiteraard moeten de verhoudingen
wel kloppen. In de toekomst wil ik ook kleinere modellen maken met
meer details.”
Via Marktplaats koopt hij ook bestaande oudere modellen en renoveert
deze. Er is altijd veel onderhoud nodig want in deze regio met de zoute zeelucht en de wind, hebben de molens, die buiten staan, veel te
lijden.
Hoeveel uur besteed je aan het maken van een molen? Ramon: ”Zeker
zo’n 150-200 uur. En dan dus nog regelmatig onderhoud. Maar het is
heel ontspannend en leuk om zo bezig te zijn. Ryan en ik bepalen welke kleur de molen krijgt en hij weet er ontzettend veel van. Hij wil later
graag molenaar worden en we gaan regelmatig hier in Zierikzee bij de
molenaar langs om te kijken.“
Ook in huis zijn de nodige miniatuur molens te vinden dus het is wel
een echte familiehobby geworden. Maar het begon allemaal bij Ryan,
die heel blij is met al die mooie molens in de tuin!

De wens voor een eigen wijkhuis in Poortambacht is bijna net zo
oud als de wijk zelf. Door de jaren heen waren er verschillende
initiatieven om de grootste wijk van Schouwen-Duiveland een eigen
wijkcentrum te geven. Maar op de een of andere manier kwam dat
eigen wijkhuis niet van de grond. Nu er vergevorderde plannen
zijn om op de plek van lunchroom De Punt in de Scheldestraat een
nieuw pand neer te zetten, dat dienst gaat doen als wijkhuis, komt
het ideaal van een eigen ontmoetingscentrum een stapje dichter
bij. De wijkraad Hart van Poortambacht heeft hierover een eerste
gesprek met stichting Gors gevoerd en dat ziet er voor de
samenwerking positief uit.
Poortambacht kampte zeker in jaren tachtig en negentig met een
imago van een saaie nieuwbouwwijk waar niks te beleven viel. Een
groepje actieve wijkbewoners begon met het organiseren van het
jaarlijkse huttendorp en de kerstboomverbranding. Ook
zorgden deze pioniers ervoor dat er bij de entree tot de wijk jaarlijks
een kerstboom werd geplaatst. Maar hun ambities gingen verder.
Daarom werd begin 2019 een ofﬁciële wijkraad (stichting) opgericht
onder de naam Hart van Poortambacht en ook werd er een
overeenkomst (convenant) met de gemeente gesloten.

De natuur in ons is het bewonderen waard
En Hoera iets dat niet verjaart

Grevelingenstraat 33, Zierikzee

www.walhoutwonen.nl

Agaath van Zeventer

leven u ons ook
In welke fase van uw staat voor u klaar.
nodig heeft, Eilandzorg
lijk

on
Gewoon, en heel perso

vanuit de wijk mogelijk te maken is een eigen wijkgebouw toch wel
een eerste vereiste. Het werd uiteindelijk geen eigen
wijkgebouw, maar een ruimte in lunchroom De Punt, die de
wijkraad voor negentig dagdelen per jaar huurt van Gors. ‘Als
tijdelijke oplossing is dat prima,’ zegt Tonny Merle, waarnemend
voorzitter van de wijkraad.’
Eigen ruimte
Mogelijk dat een nieuw onderkomen een oplossing biedt. Op dit
moment is stichting Gors druk bezig met de voorbereidingen voor
nieuwbouw op de locatie van de stadsboerderij De Punt. Ín dat
nieuwe onderkomen gaat de wijkraad een ruimte huren,
waardoor ook nieuwe activiteiten mogelijk zijn. Te denken valt aan
een dansclub, een klaverjasclub en een bridgeclub, iets voor de
jeugd et cetera. Maar er komen ongetwijfeld meer ideeen voor
activiteiten. Daarvoor is een kleine enquête in de wijk gehouden.
Met daarin ook de vraag of er actieve wijkbewoners zijn die
zitting willen nemen in de wijkraad, want met het vertrek van drie
bestuursleden van het eerste uur, kan de wijkraad wel versterking
gebruiken.
Voor meer informatie: wijkraad@hartvanpoortambacht.nl

Taken wijkraad
Deze wijkraad is niet alleen het aanspreekpunt voor de gemeente,
maar adviseert (gevraagd en ongevraagd) burgemeester en
wethouders over zaken die Poortambacht aangaan. Daarnaast
stimuleert Hart van Poortambacht ook initiatieven van
wijkbewoners, zodat Poortambacht zich verder kan ontwikkelen tot
een wijk, waar buurtbewoners omzien naar elkaar. Inmiddels is de
lijst activiteiten stevig uitgebreid met onder meer het Repaircafé,
de Handwerkclub, wandelclub de Poortstappers, Eten in de Wijk,
Burenkofﬁe en de moestuin achter de Jan Wouter van den
Doelschool, waar vrijwilligers en leerlingen van de school inmiddels
met veel plezier tuinieren.
Om ruim baan te geven aan deze activiteiten en nieuwe initiatieven

Hulp in de huishouding

Huis met zorg
(Zierikzee)

info@wijkopenhuizen.nl

076 515 45 06

www.wijkopenhuizen.nl

POORTAAL IS EEN UITGAVE VAN

(Zierikzee)

Colofon:
De redactie bestaat uit: Ayse Aliskan, Johan Bax, Wilma Jansen,
Rosalien Korstanje.

Zorg thuis

Vormgeving: Homemade Design/ Sandra Hillebrand

Appartementen Huren met Zorg

Alle info: www.eilandzorg.com / 0111 - 74 57 00

Het Repaircafé bestaat vijf jaar en dat wordt zaterdag 14 mei
gevierd met een markt rond duurzaamheid en recycling.
Voor deze markt zoekt het Repaircafé creatieve mensen ,
die restafval/producten kunnen verwerken tot een nieuw
product. Dat zijn bijvoorbeeld sieraden van kofﬁecups of
mozaïek van oude tegels. Maar ook mensen die handig zijn
om spullen uit de kringloopwinkel een nieuw leven te geven
zijn welkom.
Het begon allemaal in 2017 met het winnen van een prijsvraag voor het beste idee om de wijk leuker te maken. Het
winnende idee was een Repair-café, waar handige vrijwilligers apparaten repareerden zodat die nog een tijdje mee
konden. Het idee was ook een vorm van eerbetoon aan de
vader van Marjan van Leeuwen, een van de initiatiefneemsters. Marjans vader was altijd bezig om te knutselen of iets
te repareren. Met hulp van Zeeuwland, NME, SMWO, Gors
en stichting Hart van Poortambacht kwam het Repaircafé
van de grond.
Marjan van Leeuwen, Anita Flikweert en Sandra Hillebrand
slaagden erin een aantal vrijwilligers enthousiast te maken
zodat het Repaircafé 13 mei 2017 van start kon gaan. Dankzij
een startkapitaal van aannemer Lindeloof was het mogelijk
om aantal noodzakelijk zaken te regelen zoals aansluiting bij
het wereldwijde Repaircafé organisatie, het ontwerpen van
logo’s, formats voor drukwerk en vlaggen en natuurlijk de

huur. Maar ook de aanschaf van gereedschap en een
naaimachine was hiermee mogelijk.
De resultaten van de afgelopen 5 jaar mogen er zijn.
Vooral ook als je bedenkt dat de deuren van het Repaircafé
door COVID-19 bijna een jaar lang dichtbleven. Een overzicht van wat er allemaal is gebeurd.
396 aangeboden reparaties, 59.1% gerepareerd, 12.2% is met
een advies uiteindelijk niet op de afvalberg terecht
gekomen. Meer dan een kwart (28.7%) bleek helaas niet
meer te redden .
De aangeboden artikelen waren voor: 29.6 % huishoudelijk
elektrisch,26.4% textiel, 13.5% beeld en geluid 11.1% ﬁetsen,
4.7% elektrisch gereedschap, 14.7% overig. Af en toe werden
ook minder gebruikelijke zaken aangeboden zoals een
zaagmachine en een oven.
Vijf jaar Repaircafé wordt zaterdag 14 mei gevierd met
een duurzaamheidsmarkt. Naast creatieve knutselaars die
afgedankte spullen een tweede leven kunnen geven zijn
ook bedrijven welkom, die laten zien hoe je met eenvoudige
stappen een stuk duurzamer kunt zijn.
Voor informatie, ideeën en aanmelden;
Marjan van Leeuwen
Coördinator Repaircafé
repaircafe@hartvanpoortambacht.nl
06-51372363

BETALINGSREGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
De meeste wijkbewoners hebben de aanslag voor de gemeentelijke
belastingen inmiddels ontvangen. Deze belastingen moet u voor 31
maart betalen. Dat kan in een keer, maar ook in tien termijnen via
een automatische incasso. Het kan ook dat u problemen heeft met
betalen. Wacht dan niet te lang, maar neem contact op de
Samenwerking belastingen Schouwen-Duiveland en Walcheren,
telefoon 0118 675534.
Automatische incasso
U kunt een automatische incasso aanvragen bij de Samenwerking
belastingen Schouwen-Duiveland en Walcheren. U kunt dit
aanvragen door het aanvraagformulier bij uw aanslagbiljet in te
vullen en op te sturen naar : Samenwerking belastingen Walcheren
en Schouwen-Duiveland, Antwoordnummer 73, 4330 VB
Middelburg of door een e-mail te sturen naar
belastingen@middelburg.nl. In uw e-mail geeft u aan dat u kiest
voor een automatische incasso. Vul ook uw bankrekeningnummer
(IBAN) naam, adres en aanslagnummer (vermeld op het
aanslagbiljet) in.
Problemen met betalen?
Het kan zijn dat u (als inwoner of als ondernemer) door de
coronacrisis ﬁnanciële problemen hebt, waardoor u moeite heeft
om deze aanslag te betalen. Bel in dat geval naar 0118 675534. Samen
met een medewerker kijkt u naar een passende oplossing,
bijvoorbeeld door het treffen van een betalingsregeling.
Kwijtschelding
Als u weinig inkomen hebt (op bijstandniveau of minder), kan kunt u
misschien kwijtschelding van de rioolhefﬁng en de
afvalstoffenhefﬁng krijgen. Om na te gaan of u kwijtschelding kunt
krijgen, wordt gekeken naar uw inkomen, vermogen (spaargeld
et cetera), gezinssituatie en woonlasten. Kwijtschelding kunt u
aanvragen bij waterschap Sabewa.

AGENDA

Op de site van Sabewa staat meer informatie over kwijtschelding en
wordt antwoord gegeven op vragen als:
•
Hoe vraag ik kwijtschelding aan?
•
Kan iedereen kwijtschelding krijgen?
•
Tot wanneer kan ik kwijtschelding aanvragen?
Nadat u de gemeentelijke aanslag heeft ontvangen, kunt u
kwijtschelding aanvragen. Zolang de kwijtscheldingsaanvraag in
behandeling is, hoeft u het bedrag van de aanslag niet te betalen.
Zodra bij de samenwerking belastingen bekend is dat er een verzoek
om kwijtschelding is ingediend, wordt er uitstel van betaling
verleend. Het uitstel van betalen loopt tot aan het moment dat er
een beslissing is genomen op het verzoek om kwijtschelding door
Sabewa Zeeland. Is de beslissing dat u in aanmerking komt voor
kwijtschelding, dan worden de hefﬁngen automatisch
kwijtgescholden.

Koor maandag wasdag - centrale hal Borrendamme
elke 1e zaterdag van de maand, 15:00 uur

Schuldhulpverlening Orionis Walcheren
Als u schulden heeft of als u dreigt in schulden te komen
ondersteunt Orionis Walcheren u op verschillende manieren.
Orionis Walcheren helpt mensen in armoede, zodat zij mee kunnen
blijven doen in de samenleving. Op de site van Orionis Walcheren
staat meer informatie over hulp bij geldzorgen.

Wandelclub de Poortstappers - Brasserie Borrendamme
iedere vrijdag 9:30 uur vertrek

Automatische kwijtschelding
Als u de laatste twee jaren of langer kwijtschelding heeft
gekregen en uw persoonlijke (gezinssituatie) en ﬁnanciële (inkomen
en vermogen) situatie is niet gewijzigd, ontvangt u gelijk met de
aanslag of kort hierna automatische kwijtschelding. U hoeft in dat
geval dus geen aanvraag te doen. Wel worden controles uitgevoerd
op gevallen waarin automatisch kwijtschelding wordt verleend.

Op www.sabewazeeland.nl/kwijtschelding kunt u zien of u in
aanmerking komt voor kwijtschelding en hoe u dat aanvraagt. In
ieder geval kunt u kwijtschelding het beste aanvragen binnen twee
maanden na ontvangst van uw aanslag. Wacht u langer dan drie
maanden dan is het niet meer mogelijk. Zolang uw aanvraag voor
kwijtschelding in behandeling is en er nog geen besluit is, hoeft u de
aanslag nog niet te betalen.

Vind je het leuk om te schrijven, ben je geïnteresseerd in wat er
gebeurt in onze wijk en in het verhaal van de mensen die daar
wonen of werken?
Bij de wijkkrant Poortaal verwelkomen we graag twee nieuwe
redactieleden!
In Poortaal plaatsen we artikelen over ontwikkelingen en
activiteiten in Poortambacht. Het is een platform voor de wijkraad,
ondernemers en bewoners en verbindt mensen en organisaties in
onze wijk.
Wil je met jouw creatieve ideeën en enthousiasme hieraan een
bijdrage leveren? Of heb je eerst nog wat vragen? Schrijf dan een
mailtje aan poortaal@hartvanpoortambacht.nl, dan maken we op
korte termijn een afspraak om het één en ander door te praten. Tot
snel!

sport
ambacht

- fysant manuele- & fysiotherapie
- fysant kinderfysiotherapie
- fysant fitness
- fysanté gezond leven
- fysant psychosomatische therapie
- fysant arboost

Uw medicatie, onze zorg!
Apotheek Borrendamme
De apotheek is gevestigd in Medisch Centrum Borrendamme, samen met vier
huisartsenpraktijken, de huisartsenpost, STAR-SHL, een thuiszorgorganisatie, het Dermateam
en Reumazorg
De openingstijden van de apotheek zijn van 8.00 tot 23.00 uur, zeven dagen per week.
Na 18.00 uur, in het weekend en op zon- of feestdagen fungeert de apotheek als
dienstapotheek voor héél Schouwen-Duiveland.
Tijdens deze openingsuren geldt een aangepast tarief, het diensttarief!
Bij spoed buiten de openingstijden kunt u terecht bij:
Dienstapotheek Walcheren, Krooneveldweg 2A, 4332 BL Middelburg, telefoon: 0118-468707

miereweg 3, 4301 sj zierikzee
telefoon 0111 450475 info@fysant.nl
www.fysant.nl

Openbare wijkraadsvergadering - Wijkhuis
elke 1e maandag van de maand, 19:30 uur
Handwerkcafé - Wijkhuis
elke 3e vrijdag van de maand
Kofﬁeochtend -Wijkhuis
elke 2e dinsdagochtend
Repaircafé - Wijkhuis
elke 2e zaterdag van de maand 10:00- 14:00 uur
Betrokken buur kofﬁeochtend - Wijkhuis
elke 2e vrijdag van de maand, 10:00 uur

Jaarvergadering wijkraad Hart van Poortambacht - Gebouw Christengemeente
Vrijdag 25 maart 2022, 19:30 uur

Eten in de wijk
gebouw Christengemeente - 15 maart 17:30 uur
wijkhuis - 26 april, 17:30 uur (onder voorbehoud)
gebouw Christengemeente - 14 juni 17:30 uur
Wijkhuis - 14 of 21 juli BBQ, 17:30 uur
Opgeven via eten@hartvanpoortambacht.nl
Workshops Hart van Poortambacht - Wijkhuis
voorjaarsworkshops - maandag 4 april 10:00-14:00 & 13:00-15:00
creatieve workshops - dinsdag 17 mei
Meer info via Facebook, Instagram en website. Opgeven bij Marjan van Leeuwen
via info@hartvanpoortambacht.nl

WANDELCHALLENGE 2022

Wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding?
Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding is afhankelijk van uw
inkomen, vermogen, gezinssituatie en woonlasten. Een verzoek tot
kwijtschelding wordt behandeld bij Sabewa Zeeland in Terneuzen.

WIJ ZOEKEN JOU!
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Medisch Centrum

Borrendamme

Borrendamme 11 | 4301VD Zierikzee
Tel. 0111-870037 | www.borrendamme.nl
Mailadres: apotheek@borrendamme.nl
Dhr. J.R.Mentink & Mevr. M.M.H. Oosterhoff, apothekers

Ook dit jaar organiseert Fysant samen met een aantal vrijwilligers de
Zeeuwse leefstijlroute/Nationale Diabetes Challenge. Alweer de 7e editie
van een succesvolle manier om in beweging te komen op een
laagdrempelige manier.
Gedurende 20 weken kun jij samen met o.a. zorgverleners wandelen in je eigen omgeving om zodoende aan je ﬁtheid-gezondheid te werken. Daarnaast
is het nog eens gezellig ook.
We starten in april/mei met de testdag en gaan daarna op dinsdagavond en
vrijdagmorgen wandelen in de omgeving. Er zijn verschillende
loopafstanden, dus je hoeft niet bang te zijn dat het te ver is. Binnenkort
wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd waar de challenge wordt
uitgelegd.
Wanneer je interesse hebt kun je alvast een mail sturen naar
janet@fysant.nl of jaco@devleesjes.nl zodat we je kunnen uitnodigen voor de
startbijeenkomst in Zierikzee.

ERIK SLUIJS

REPAIRCAFÉ VIERT VIJFJARIG BESTAAN MET DUURZAAMHEIDSMARKT
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COLUMN
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Nu Corona iets uit het verleden is, hebben
we weer andere dingen om over te klagen.
Het weer bijvoorbeeld. De stormen van
vorige maand hebben de nodige schade
veroorzaakt. Dudley, Eunice, Franklyn en
Glenys hebben blijvende gaten geblazen in
het groen op het hele eiland. Of de vele
toeristen die deze kant op (gaan) komen.
Terwijl we die keihard nodig hebben om de
crisis van de afgelopen twee jaar te boven
te komen. Ze staan straks weer in de ﬁle
om hier hun geld te komen brengen. Laat
maar komen! En als je daar dan zelf even
tussen staat dan weet je als inwoner toch
wel genoeg andere wegen die naar je huis
leiden. Zelf verbaas ik me over de snelheid
waarmee sommige wijkbewoners rijden
en die denken op die manier tijdswinst te
boeken. Die preken over veiligheid kennen
we wel, daar gaat het hier niet over.
Nieuwelingen in de wijk horen van hun
buren: “het is een leuke wijk, maar ze rijden
hier als gekken.” Ik hoorde eens in plaats
van “Hart voor Poortambacht” de slogan
“Hard door Poortambacht”. Leuk gevonden
maar het is wel het verschil tussen een
rustige wijk en een asociale wijk. Vooral
als je op de Scheldestraat of de Haringvlietstraat woont of op school zit. En het
gekke is dat ik weet dat wijkbewoners zich
regelmatig ergeren aan hardrijders maar
dat het toch vooral de wijkbewoners zelf
zijn die te hard rijden. Dat is een raar fenomeen wat ik ook bij een drukke oversteekplaats in Rotterdam zie: een lange stoet
wachtende automobilisten die zich voor de
zebra staan te ergeren dat er geen enkele
voetganger op het idee komt om de auto’s
eens even voor te laten gaan, en die later,
eenmaal geparkeerd en getransformeerd
tot zo’n zelfde voetganger, bij dezelfde
oversteekplaats de auto’s geen blik waardig
gunnen en steevast stevig doorstappen.
Kort van memorie en overtuigd van hun
gelijk. Ach, het zijn kleine ergernissen en
daar blijft het hopelijk bij. Je vervangt je
gammele schutting pas nadat hij is
omgewaaid, je bent pas blij met toeristen
als je als ondernemer het water aan de
lippen heeft gestaan en je gaat pas rustig
rijden als je huilend probeert de tijd terug
te draaien. Iets met een kalf en een put.

