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Langstraat
Nieuwsbrief van de Belangenvereniging Langstraat. Verschijnt regelmatig met
nieuws over woonomgeving en activiteiten in De Keet.
Nieuwsbrief

Expositie
legermuseum Floris
van Gils
Op zaterdag 11 mei
verzorgt Floris van
Gils weer een
expositie van zijn
legerattributen. Dit
keer heeft hij de
medewerking

Nr. 17, mei 2013

gekregen van het
Watersnoodmuseum
dat enkele foto’s
beschikbaar heeft
gesteld.

Titel

Tekst

Tekst

Kijk op pagina

Lees verder op pagina

Kijk op pagina 2

Windmolens, het
vervolg...
Op dinsdagavond 23 april 2013 vond
een spontane en vooral drukbezochte
bijeenkomst plaats over de plannen
voor windmolens in de Galathese
polder. Onderstaande bijdrage is van
mede-organisator Gudi Schouten.
In de vorige nieuwsbrief stond een
verslag van Barend Bakelaar over het
gevecht tegen de plaatsing van een fors
aantal windmolens in de ons
omringende polders. De voormalige
gemeente Oostflakkee besloot in haar
vergadering van 30 juni 2011 om geen
toestemming te verlenen voor de
plaatsing. Daarmee leek het gevaar van
grootschalige verstoring van het ons
omringende landschap afgewend.
Maar… inmiddels hebben Rijk en
provincie Zuid-Holland ons eiland als
locatie aangewezen voor de plaatsing
van windturbines met een gezamenlijk
vermogen van 260 MW, bestaande

Mei 2013

Titel

opstellingen inbegrepen. De nieuwe
gemeenteraad is hiermee akkoord
gegaan en heeft vervolgens besloten dat
de kop van het eiland gevrijwaard
gebied zal zijn. Daarmee zal het oostelijk
gedeelte de meeste turbines
toegeschoven krijgen. Hiermee dreigen
grootschalige ingrepen in het landschap.
Windturbineparken met individuele
molens van tenminste 3 MW.

de tijd van rustig afwachten nu echt
voorbij was. Wat wordt er allemaal
voorbereid, waar wij niets van weten?
Wie de lusten, wie de lasten? Men
voelde de dreiging van zoveel
windturbines zo dichtbij. Waar blijft dan
de ruimte en de rust? Hoe ziet ons
mooie poldergebied er dan uit? Zal het
verworden tot een industrieel
windturbinepark?
Tegenover de initiatieven van genoemde
agrariërs en andere belanghebbenden,
was onze overtuiging, moest een
initiatief van omwonenden komen. Dit
resulteerde in de belangengroep
Megamolens-Megaoverlast.

Toen enkele bewoners er min of meer bij
toeval achter kwamen dat er inmiddels
al agrariërs in onze polders waren
benaderd om hun akkers beschikbaar te
stellen (hen is voor elke MW een forse,
jaarlijkse vergoeding in het vooruitzicht
gesteld), is bij hen het besef ontstaan dat

Eerste actie was het opstellen en
rondbrengen in de Langstraat e.o. van
een flyer met daarin de aankondiging
van een informatieavond in De Keet,
dinsdagavond 23 april. Zo hoopten wij
onze ongerustheid met u te kunnen
delen. Een groot aantal van u gaf gehoor
aan de uitnodiging, De Keet was bijna te
klein. Veel bewoners verklaarden de
groep te willen steunen en wilden op de
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hoogte gehouden worden, door naam,
adres, telefoonnummer en e-mailadres
op te geven. Anderen kunnen dit alsnog
doen bij onderstaande personen.

• Website van de gemeente
www.goereeoverflakkee.nl/
gemeente/raadsvergaderingen (25
april 2013)

Tijdens de bijeenkomst in De Keet is er
onder meer gesproken over de
bijeffecten van zeer grote molens in de
directe omgeving: geluidsoverlast,
slagschaduw, aantasting van het
landschap en vooral ook de effecten op
onze gezondheid.

• Startdocument planMER Windenergie
Goeree-Overflakkee

Verder is opgeroepen met zoveel
mogelijk personen donderdagavond
zichtbaar aanwezig te zijn bij de
openbare raadsvergadering van
donderdagavond 25 april, waar het
concept plan-MER (Milieu Effect
Rapportage) op de agenda stond.
Toehoorders konden vooraf spreektijd
(van 5 minuten) aanvragen.

Langstraat 72

Deze vergadering is inmiddels achter de
rug en een flink aantal bewoners van
Langstraat e.o. gaf gehoor aan de
oproep. Twee van ons hebben de
spreektijd benut (dhr. Kool en mevr.
Breugelmans). Wij kregen de indruk uit
de reacties van enkele raadsleden, dat
het hen niet onberoerd liet. Ook merkten
wij dat veel raadsleden tot dan toe
weinig kijk hadden op de impact die
deze turbines op omwonenden kan
hebben. Kortom, de eerste stappen zijn
gezet.
De volgende informatiebijeenkomst over
windenergie waarvoor u wordt
uitgenodigd is die van dinsdag 7 mei a.s.
in De Keet, aanvang 19.00 uur.
Aanraders voor het verkrijgen van
informatie:
• Website van de provincie ZuidHolland: www.zuid-holland.nl
(Overeenkomst Goeree-Overflakkee
windenergie)
2
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• www.windmolenklachten.nl

Hans Has / Gudi Schouten

gudi@duggi.nl

Duurzame energie o.k. – duurzame
overlast nee!

Expositie leger en
watersnood 1953
Op zaterdag 11 mei 2013 verzorgt de 16
jarige Floris van Gils weer een
expositie in De Keet, dit keer met
speciale aandacht voor de
Watersnoodramp van 60 jaar geleden
en de rol van het leger daarna.
Na het succes van de expositie op
bevrijdingsdag 2012, stelt hij op
zaterdag 11 mei zijn collectie
legerspullen opnieuw tentoon in De
Keet in Langstraat.
Zijn collectie, die hij normaal op zolder
als museum heeft, is veelomvattend.
Naast documenten en voorwerpen uit
de Tweede Wereldoorlog bezit hij ook
uniformen, emblemen enz. van het
Nederlandse Leger van na de oorlog. De
Keet verandert voor een dag in een heus
museum. Floris, die al verzamelt sinds
de basisschool, heeft in de loop van de
jaren een mooie verzameling
opgebouwd, en die verzameling zal op
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zaterdag 11 mei voor iedereen te
bezichtigen zijn. Op deze expositie stelt
bovendien ook een bevriende medeverzamelaar een deel van zijn collectie
tentoon.
Er zal speciale aandacht worden
geschonken aan de militaire inzet bij de
ramp van ’53, omdat de
watersnoodramp dit jaar 60 jaar geleden
plaatsvond. Hiervoor stelt het
Watersnoodmuseum enkele fotobeelden
ter beschikking. Ook zal er uitgebreidere
aandacht zijn voor de Tweede
Wereldoorlog, en van de strijd in
Nederlands-Indië is ook het een en
ander te bezichtigen. Floris kan en zal u
de geschiedenissen achter al deze
objecten vertellen, zodat de geschiedenis
tot leven komt.
De oud dienstplichtig soldaat herkent
veel uit zijn dienst tijd, net als degenen
die de 2e Wereldoorlog nog hebben
meegemaakt. Maar ook voor de
bezoeker die dit alles niet heeft
meegemaakt en zich nooit hierin heeft
verdiept is het de moeite waard. Als u
vorig jaar de expositie al heeft bezocht,
is het opnieuw leuk en interessant, en
zult u weer heel veel nieuwe objecten
zien.

De expositie is te bezoeken van 13:00
uur tot 16:00 uur, de toegang is gratis,
een gift voor het museum wordt op prijs
gesteld. Wij hopen op uw komst!
Mei 2013
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Omleiding
vrachtverkeer: een
maand verder
In de afgelopen Nieuwsbrief schreven
we over de voor vrachtverkeer
ingestelde verplichte rijrichting om
Langstraat heen.
Inmiddels zijn we een maand verder en
is geconstateerd dat vrachtverkeer de
verplichte rijrichting veelvuldig negeert.
De familie Claassen heeft twee weken
geturfd en de resultaten beschikbaar
gesteld aan de Belangenvereniging. Wat
blijkt: in die twee weken hebben 18
vrachtwagens de route door Langstraat
genomen. In 7 gevallen kon het bedrijf
niet worden genoteerd. Vier
vrachtwagens waren afkomstig van één
en hetzelfde bedrijf. In een ander geval
is geconstateerd dat de chauffeur stopte
voor het bord maar uiteindelijk toch
doorreed.
Ook veel vrachtverkeer met de
Kruisweg als bestemming rijdt blijkbaar
via Achthuizen en negeert aldus (een
deel van) de ververplichte rijrichting.
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gevraagd om een betere handhaving te
bevorderen en om een duidelijker
bebording van de verplichte rijrichting
te plaatsen.
Daarnaast stuurt het bestuur een mail
aan alle met naam bekende bedrijven
waarvan vrachtwagens de verplichte
rijrichting hebben genegeerd. Natuurlijk
met het verzoek hun chauffeurs te
instrueren de verkeersregels en de
verkeersborden na te leven en met hun
vrachtverkeer de smalle doorgaande
weg door Langstraat te vermijden.
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Rommelmarkt
Zaterdag 1 juni is de volgende editie
van de traditionele Rommelmarkt in en
om De Keet.
Er is al veel gelegenheid geweest voor
het inleveren van spullen, o.a. tijdens de
borreluurtjes in de afgelopen maanden.
Heb je toch nog wat gevonden? Neem
dan even contact op met Jeannet Leroy
(632846) om af te spreken wanneer je het
kunt inleveren.

Verflucht in De Keet:
onderhoud vordert
gestaag
Het is de regelmatige bezoeker van De
Keet al opgevallen: de binnenkant is al
stevig onder handen genomen.
Nadat in een eerder stadium het
opberghok al een flinke opknap- en
vooral opruimbeurt heeft ondergaan is
nu de binnenkant aangepakt.
Als eerste is het verbeteren van de
ventilatie in de Keet aangepakt door het
plaatsen van roosters in het opberghok.
Ook in het halletje is automatische
ventilatie aangebracht, iets wat vooral
de rokers op regenachtige dagen zal
aanspreken: zij staan dan droog terwijl
toch de rook snel wordt afgevoerd!
De muren zijn opnieuw geschilderd en
ook de ramen en de balken worden
stevig aangepakt. Alles krijgt een frissere
kleur en een kwalitatief betere
afwerking in hoogglans.

Zoals al eerder gemeld hebben we dit
jaar zeker één en mogelijk twee nieuwe
(sportieve) activiteiten.
In elk geval zijn er enkele demonstraties
handboogschieten door leden van
Handboogsportvereniging De
Hockendam uit Oud-Beijerland. Onder
begeleiding van enkele van hun trainers
en tegen een kleine vergoeding kunnen
bezoekers ook zelf enkele pijlen
schieten.

We zijn zeker nog niet klaar met het
onderhoud en hulp is en blijft altijd
welkom om Onze Keet klaar te maken
voor de volgende 25 jaar!

Het bestuur geeft deze informatie door
aan zowel gemeente GoereeOverflakkee als het Waterschap Zuid
Hollandse Delta. Deze organisaties is

De eerstvolgende onderhoudsdag is op
25 mei 2013, wil je dan helpen? Neem
contact op met Peter Rozenbrand of met
Kees van Wuyckhuyse. We sluiten dan
af met de maandelijkse borrel!

Bijdragen aan deze Nieuwsbrief.
Aan deze Nieuwsbrief is meegewerkt door: Floris van Gils, Gudi Schouten en Rolf Grielen. Een artikel of foto’s aanleveren voor in de
Nieuwsbrief? Mail voor de 15e van de maand naar Rolf Grielen: r.grielen@solcon.nl. Op hetzelfde emailadres kun je ook laten weten dat je
de Nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen.
Mei 2013
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Activiteiten deze maand:
Het overzicht van de komende activiteiten, per week weergegeven en met informatie. De groene velden geven aan dat deze activiteit nog
niet vast staat. De rode velden laten zien dat daar nog vrijwilligers voor gevraagd worden. De donkergrijze velden geven aan dat De Keet
dan niet voor algemeen toegankelijke verenigingsactiviteiten beschikbaar is. De datumaanduiding met oranje achtergrond geeft aan dat er
die dag ook onderhoudsactiviteiten zijn.
4/29/13

4/30/13
KONINGINNEDAG

1 mei 2013

2 mei 2013

3 mei 2013

4 mei 2013

5 mei 2013

6 mei 2013

7 mei 2013
Informatiebijeenkomst windmolens,
Belangengroep
Windmolens

8 mei 2013

9 mei 2013
HEMELVAART

10 mei 2013

11 mei 2013
Bevrijdingsexpositie

12 mei 2013

Wat?
Tijdstip?
Wie?
Wat?

Tijdstip?
Wie?

19:30 - 21:30
Sleutel en bardienst
Rolf Grielen
13 mei 2013

Wat?
Tijdstip?
Wie?

13:00 - 16:00 uur
Sleutel en bardienst:
Peter Rozenbrand

14 mei 2013
15 mei 2013
Jeu de Boules (start) Kopij Nieuwsbrief
inleveren

16 mei 2013

17 mei 2013

18 mei 2013
19 mei 2013
Gereserveerd
1e PINKSTERDAG

19:00 - 21:00
Rolf Grielen

20 mei 2013
Wat? 2e PINKSTERDAG

13:00 - 21:00 uur
Sleutel Kees van
Wuyckhuyse

21 mei 2013

22 mei 2013

23 mei 2013

24 mei 2013

25 mei 2013
Borreluurtje

Tijdstip?
Wie?

15:00 - 18:30
BARDIENST Nico
& Annemieke
27 mei 2013

Wat?

28 mei 2013
Jeu de Boules

29 mei 2013

30 mei 2013
31 mei 2013
6/1/13
6/2/13
Opbouw
Opbouw
Rommelmarkt
Afbouw
Rommelmarkt
Rommelmarkt
Rommelmarkt

Tijdstip?

19:00 - 21:00

Bestuursvergadering 20:15 - 21:30

Hele dag

Wie?

Rolf Grielen

Bestuur

Jeanet Leroy
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Belangen Langstraat e.o.
Dit is de officiële naam van de
Belangenvereniging zoals die in de
statuten is opgenomen. De vereniging is
in 1983 opgericht en had haar eerste
Algemene Ledenvergadering op 25
november van dat jaar.
De doelstelling van de Belangenvereniging is “het zonder enige
politieke binding behartigen van de belangen van de leden als ….
eigenaren en/of bewoners van woningen in en rondom het dorp
Langstraat”.
De vereniging heeft het verenigingsgebouw “De Keet” in eigendom.
Het verenigingsgebouw is in 1983 - 1984 verworven en door de
bewoners zelf geplaatst en in 1986 in gebruik genomen.
Het gebouw staat op van de gemeente gepachte grond en beschikt
over speeltoestellen voor kinderen en een klein trapveld.
De Belangenvereniging organiseert zelfstandig of in samenwerking
met de Stichting Welzijn Oostflakkee (SWO) diverse activiteiten
voor haar leden en voor de bewoners van Langstraat.
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Contactinformatie
Belangenvereniging Langstraat e.o.
Langstraat 62-a, 3256 AM ACHTHUIZEN
Verenigingsgebouw “de Keet”,  0187 - 632 030
Beatrixstraat 22, 3256 AA ACHTHUIZEN
URL: www.langstraat-dekeet.nl

: info@langstraat-dekeet.nl

Bestuur
Rolf Grielen — Voorzitter
Annemieke Lemaire — Secretaris
Piet Leroy — Penningmeester
Dirk Bal — Lid
Frans van den Bos — Lid
Peter Rozenbrand — Lid
Kees van Wuyckhuyse — Lid

Mei 2013

