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Het bestuur praat u bij 
Geachte leden, hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van 

de ChristenUnie Reimerswaal op DV maandagavond 19 november 2018, locatie Partycentrum 

De Lepel, Lepelstraat 7a, 4401 EB in Yerseke. 

De ledenvergadering begint om 19:15 (inloop vanaf 19:00), met de volgende agenda: 

1. Opening 

2. Verslag vorige jaarvergadering 

3. Financieel jaarverslag 2017 

4. Verslag kascontrolecommissie 

5. Terugblik verkiezingen GR 

6. Rondvraag 

7. Sluiting 

Aansluitend vindt vanaf 20:00 een open avond plaats, met als gastspreker Ria Rijksen-Blok, 

lid van de Provinciale Staten.  

Zij gaat met ons in gesprek over de rol van de provincie, de omgevingswet en de kustvisie. 
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De bio-vergister die ENGIE wil gaan realiseren in de Bathpolder in 

Rilland 
Er gebeurt veel de afgelopen weken wat betreft de bio-vergister en het meeste speelt zich af 

achter de schermen en komt niet in de krant zodat de meeste inwoners van Reimerswaal er 

geen idee van hebben waar het over gaat en dat het ook alle inwoners van Reimerswaal 

direct kan raken. 

Zaterdag 27 oktober heeft de PCZ er 4 pagina’s mee gevuld en dan betreft het toch een hele 

serieuze zaak. 

Wat ik, Huib Bouwman, ervaar als mijn rol is: 

 op alle mogelijke momenten dit onderwerp proberen aan te kaarten, het iedere keer 

weer opnieuw onder aandacht van de raad, het college en de inwoners te brengen; 

 intensief contact met de direct betrokken glastuinbouwbedrijven onderhouden; 

 het meedoen aan de acties en heb nu zelf 2 x gedemonstreerd met een groep bij het 

Provinciehuis in Middelburg om aan de Statenleden te laten zien dat wij deze bio-

vergister niet zien zitten in ons mooie Rilland; 

 de inwoners van Reimerswaal middels een gezamenlijke advertentie van LR en CU 

informeren en oproepen tot deelname aan demonstraties; 

 mensen attent maken op de website van ChristenUnie Reimerswaal waar gestemd 

kan worden of je voor of tegen de komst van een bio-vergister / groen gas bent; 

 zoeken naar mogelijkheden om Engie ervan te overtuigen dat er geen 

maatschappelijk en politiek draagvlak is voor deze plannen dus zoek een andere 

locatie hiervoor; 

 mobiliseren van politieke moed in zowel gemeenteraad als Gedeputeerde Staten om 

de komst van een bio-vergister naar Rilland tegen te houden: Draai het 

Bestemmingsplan van 2010 terug zodat er geen bio-vergister kan komen!! 

Wat mij bemoedigt om door te blijven gaan is het voorbeeld van de Provincie Groningen 

waar de Statenleden de moed hebben gehad in 2013 om een plan voor een grote bio-

vergister WAAR AL TOESTEMMING VOOR WAS VERLEEND om dit plan alsnog in te trekken. 

Mijn motto is: Geef nooit op!! Zolang er geen vergunning is verleend en zolang er nog 

geen installatie is gebouwd, zal ik alles blijven doen om dit plan te stoppen want ik geloof 

dat de aanhouder uiteindelijk wint. 

Ook tijdens de raadsvergadering van 2 oktober j.l.  heb ik de volle aandacht willen richten op 

de zwarte, dreigende wolk boven de Bathpolder, genaamd de ENGIE bio-vergister.  

Wat willen we straks overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen? Een “kapotte glazen 

stad van  vervallen kassen en een stinkende mestbelt in onze Bathpolder“? 

U kunt de ChristenUnie bijdrage terugluisteren via deze link: 

https://channel.royalcast.com/gemreimerswaal/#!/gemreimerswaal/20181003_1 

 

https://channel.royalcast.com/gemreimerswaal/#!/gemreimerswaal/20181003_1
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Diftar… gaat waarschijnlijk niet door!! 
De strijd van de ChristenUnie tegen de invoering van Diftar, leek verloren nadat CDA, PvdA, 

SGP en VVD hier in de raadsvergadering van 27 februari 2018 vóór gestemd hadden. Het 

zouden aanzienlijke investeringen met zich meebrengen en in een enquete hadden 42% van 

de mensen gekozen voor dit systeem gekozen….en 49% wilde liever geen invoering van 

Diftar. 

Nu lijkt Diftar toch niet door te gaan, later meer!!….. 

 

 

                


