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24 WALCHEREN

door Nadia Berkelder

MIDDELBURG – Bram van Leeuwen
is inmiddels een oude bekende bij
de Middelburgse bestuursrechter,
en ook de juridisch adviseur van de
gemeente Veere hoeft zich niet
meer voor te stellen: het juridische
conflict over minicamping De Hek-
senketel in Veere beleefde gisteren
het zoveelste bedrijf.

Van Leeuwen, die juridisch advi-
seur is, zat deze keer in de rechts-
zaal om in een kort geding af te
dwingen dat er bij de Heksenke-
tel - zijn eigen camping - meer
dan vijftien tenten en caravans
mogen staan. Er is een ontheffing
voor uitbreiding, maar alleen op
voorwaarde dat de capaciteit van
de riolering wordt uitgebreid. En
dat is nog niet gebeurd.
Dinsdagmiddag kreeg Van Leeu-
wen controleurs van de gemeente
Veere op zijn erf. Volgens de juri-
disch adviseur van de gemeente
Veere berustte dat bezoek op toe-
val. „Zij wisten niet dat vandaag
dit kort geding diende. Ze hadden
31 controles en zijn in het noor-
den van de gemeente begonnen.”

„Ik ben gistermiddag verhoord als
verdachte omdat ik de regels over-
treed”, vertelde Van Leeuwen aan
de rechter. „Ik ben vier maanden
bezig geweest om een ontheffing
te krijgen en gisteren kwam ik er-
achter dat de gemeente ervan uit-
gaat dat de Heksenketel een cam-
ping is met vijftien eenheden.” Er
stonden dinsdag meer tenten en
caravans op het terrein. Van Leeu-
wen ging ervan uit dat dit mocht.
De rechter zag geen reden om nu
meteen in te grijpen: de regel dat
minicampings hun riolering moe-
ten aanpassen, geldt voor ieder-
een; dat de gemeente dat eist leek
hem niet onredelijk. Er loopt nog
een bodemprocedure waarin de
rechter zich inhoudelijk zal uit-
spreken over het conflict. Er lo-
pen overigens ook nog procedures
bij de Raad van State over de uit-
breiding van De Heksenketel.

door Maurits Sep

MIDDELBURG – Het is nogal opzien-
barend: een puntdak op een bun-
ker. Maar als de Duitsers nou iets
níet wilden, was dat hun bunker
aan de Abeelseweg de aandacht
zou trekken. Juist daarom zetten
ze er een dak op. Zodat vliegende
vijanden zouden denken dat het
gewoon een woonhuis was, zoals
er meer staan in het gebied tus-
sen Middelburg en Vlissingen.
Ook voor geallieerde grondtroe-
pen moest de bunker zo min mo-
gelijk opvallen. Vandaar de ca-
mouflage op de muren: nageschil-
derde ramen en deuren.
Bijna zeventig jaar na de oorlog
staat er weer een dak op de bun-
ker. En de komende maanden
worden ook de muren weer be-
schilderd.
De bunker op de hoek van de Ab-
eelseweg en de Nieuwe Vlissing-
seweg behoorde tot het Landfront
Vlissingen. Het is een personeels-
bunker van het type 621. „Het was
ook een commandobunker. De
bunker lag strategisch aan het
landfront Vlissingen, bij de door-
gaande weg en het Kanaal door
Walcheren”, verduidelijkt Cor He-
ijkoop van Stichting Bunkerbe-
houd.
Juist vanwege het strategisch be-
lang van de bunker in het land-
front en - meer nog - vanwege de

bijzondere camouflage, hecht de
stichting veel waarde aan het be-
houd van dit exemplaar. Heij-
koop: „We hebben er eerst voor
gezorgd dat het Landfront Vlissin-
gen een rijksmonument is gewor-
den. Daarna hadden we drie
speerpunten. Het eerste was be-
houd van deze bunker aan de Ab-
eelseweg. Verder wilden we een
fiets- en wandelpad bij de bun-
kers in Koudekerke uitbreiden en
de tankversperringen bij Valkenis-
se uitgraven.”
Die laatste twee speerpunten zijn
gerealiseerd. Het eerste liet op
zich wachten, maar sinds de bun-

ker en het omliggende terrein in
handen zijn gekomen van de
Stichting Monumentenbeheer
Middelburg, komt deze wens van
Bunkerbehoud ook uit.
De stichting steekt eigen geld in
de restauratie en heeft er Europe-
se subsidie voor gekregen. De
bunker wordt niet opengesteld
voor publiek. „Hooguit inciden-
teel, op afspraak. We gaan hem
vooral gebruiken voor opslag van
spullen. En we nemen hem op in
onze Battlefield Tours. Mensen
die daarop meegaan krijgen hem
van buiten te zien. Het gaat bij de-
ze bunker ook meer om het uiter-
lijk dan het innerlijk. Wat hem
bijzonder maakt, zijn immers het
puntdak en de nepramen en nep-
deuren.”
De camouflage werkte wel, zegt
Heijkoop. „De geallieerden durf-
den niet zomaar het risico te ne-
men hem te beschieten. Het kón
immers ook een huis zijn.”

door Joeri Wisse

MIDDELBURG – Heeft Podium Rei-
merswaal voldoende tijd gekregen
om zich voor te bereiden op een
bestaan zonder subsidie? Die vraag
stond gisteren centraal in de rechts-
zaak tussen Podium Reimerswaal
en de gemeente Reimerswaal.

Een krappe meerderheid van de
gemeenteraad sprak zich in okto-
ber uit voor het onmiddellijk stop-
zetten van de subsidie. Podium-
voorman Jacques Boonman ging
tegen het besluit in beroep en
werd in februari in het gelijk ge-
steld door de onafhankelijke be-
zwaarcommissie van de gemeen-
te. Belangrijkste argument: de ge-
meente kan niet zomaar van de
één op de andere dag een organi-
satie alle subsidie afnemen.
Het college van B en W legde ech-
ter het advies naast zich neer. Dit
ondanks een ambtelijk advies om
Podium Reimerswaal conform
een raadsbesluit uit 2010 weer
voor 15.000 euro per jaar te subsi-
diëren. Dit advies is door het colle-

ge ook voor raadsleden als ver-
trouwelijk bestempeld en pas
door de zitting openbaar gewor-
den. De rechter wilde weten of
het Podium in acute problemen
komt. „Bedrijven zijn ons te hulp
geschoten, daardoor kunnen we
het kantje boord redden komend
seizoen”, zei Boonman. Volgens
hem is het zeker niet vanzelfspre-
kend dat deze sponsors ook ko-
mende jaren hun portemonnee
trekken. Hij zei nu de reserves op
te maken en het ook als een taak
te zien om jong talent te boeken,
voorstellingen die niks opleveren.
Mede daarom is subsidie onont-
beerlijk, aldus Boonman.
Ten tijde van het raadsbesluit,
had Boonman ‘een tiental’ arties-
ten geboekt voor seizoen 2015-
2016, waarmee een bedrag van
zo’n 15.000 euro gemoeid gaat.
Dat hij ook de maanden daarna
daarvan nog geen contracten had,
leek de rechter hem niet aan te re-
kenen omdat een mondelinge
overeenkomst ook rechtsgeldig is.
De rechter doet uitspraak over
twee weken.

door Sjaak Janse

ZOUTELANDE – De jaarlijkse sjezen-
wedstrijd in Meliskerke en Zoute-
lande zijn dit jaar gewonnen door
Ilona en Marco Janse. In Melisker-
ke konden in 23 beurten 69 rin-
gen worden gestoken. Ilona en
Marco Janse en Cynthia Rotte
met Peter Boogaard moesten met
68 gestoken ringen gaan kampen
voor het kampioenschap. Dit
werd op de 26mm beslist in het
voordeel van Ilona en Marco, die
zo hun titel van vorig jaar prolon-
geerden. De 3e plaats was voor Mi-
chelle Koch met Paul van den
Broeke samen met Marjolein en
Piet Janse.
De rode lantaarn was dit jaar voor

Betsie Krijger en Helm brouwer
met 35 ringen. In Zoutelande ging
de overwinning ook al naar Ilona
en Marco Janse. De 2e prijs was
toen voor Michelle Koch en Paul
van den Broeke; de derde beker
ging naar Selina en Wim Duvekot
Agenda ZRV:
24 juli ringrijden Camping Duinzicht
(Dishoek) 14.00-20.00

AARDENBURG – De politie heeft
dinsdagavond aan het Verloren
Kostje in Aardenburg een 42-jari-
ge man aangehouden. Hij ging op
straat met een moker een groepje
buurbewoners te lijf. Daarbij vie-
len geen gewonden. De buurtbe-
woners zaten op het plein rond
een kampvuurtje toen ze plotse-
ling werden geconfronteerd met
de agressieve man. Een slaande be-
weging richting één van de bewo-
ners miste doel, waarop hij door
het groepje werd overmeesterd.
Gealarmeerde agenten arresteer-
den hem en namen hem mee
voor verhoor. Hij zit nu vast in To-
rentijd in Middelburg.

Bestuursrechter vindt dat
gemeente Veere terecht
eisen stelt aan uitbreiding
van minicamping.

Stichting Bunkerbehoud herstelt
weer een bunker in oude staat: met
puntdak en camouflagemuren.

De bunker die
toch ook een
huis kon zijn

�

Weer een rechtszaak
over De Heksenketel

Tijdens de bouwvak zijn wij geopend
tussen 7.30 - 17.00 uur

Hèt adres voor snèlle en vakkundige hulp

Van Wamelweg 4 A/C

4612 PW Bergen op Zoom

Tel: 0164 - 242 096

Industrieweg 11

4632 NA  Vlissingen

Tel: 0118 - 410 444

Livingstoneweg 40

4460 AA Goes

Tel: 0113 - 246 690

www.jagertolhoek.nl

EPDM dakfolie op maat gesneden 

en toebehoren volop voorradig

Podium Reimerswaal
kan niet zonder subsidie

� Vrijwilligers van Stichting Bunkerbehoud meten uit op welke plekken de
nep-ramen en -deuren geschilderd moeten worden.

CAMOUFLAGEBUNKER

Ilona en Marco Janse
winnen sjezenrijden

Politie arresteert
man met moker
in Aardenburg

ringrijden


