Nisse, 1 mei 2017
Aan het College van burgemeester en wethouders van Borsele
Stenevate 10
4451 KB Heinkenszand
Geacht College,
Al enkele jaren geleden zijn wij door de inmiddels overleden heer Planteijdt uit
Sinoutskerke gewezen op de verdwijning van een drinkputje in een weideperceel aan de
Deeweg. De eigenaar of gebruiker van het perceel heeft het putje dichtgereden om ons
onduidelijke redenen. De gemeente heeft hem daarom gesommeerd de vernietiging te
compenseren. Dat is tot op heden niet gebeurd. Behalve uit het min of meer uitgraven van
een slootkantje, is er niets veranderd.
Het weitje onderscheidt zich ondertussen wel van de rest van het beschermde gebiedje.
Wij vragen ons af of het, zoals het zich ontwikkelt, nog voldoet aan het vigerende
bestemmingsplan. Wij menen dat alles in het werk gesteld moet worden om het in het
beheer van Natuurmonumenten te brengen. Is er met ieders inzet een weg tot
overeenstemming te vinden ?
Wij hoeven er niet op te wijzen dat het stelsel van drinkputjes en lage weitjes in de
omgeving van Sinoutskerke talloze, dikwijls zeldzame, soorten in stand houdt. Een iets
bredere sloot is weliswaar ook water maar het komt in de verste verte niet in de buurt van
het biotoop van een drinkput, hoe klein ook. Een vraag bij de gemeente leverde ons het
antwoord op dat het geval op een lijst staat van te handhaven zaken, maar met weinig
prioriteit.
Wij willen er bij u op aandringen toch wat haast te maken de handhaving, omdat er een
verkeerd signaal uit gaat van het achterwege laten van maatregelen. Als iedereen
ongestraft cultuurhistorische en voor de diversiteit waardevolle elementen kan doen
verdwijnen, gaat een uniek landschap verloren waarop we met z’n allen trots zijn.
Met vriendelijke groeten,
Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland
w.g.
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Maatje van der Stel (secr)
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