
 
 

1 Huib Tieleman Voorkeur: aansluiten bij bedrijventerrein. Zierikzee, Nieuwerkerk of Bruinisse. Lastig als het op terp komt, dan wordt het wel erg dominant. In dat geval inpassing in 
kleine polder (bijv oude binnendijken terugbrengen, polder maken voor station)  

2 Joost Boonman Voorkeur voor bedrijventerrein Zierikzee 

3 Ria Geluk Hoe ver moet het station hier van de windmolens komen? Is er dan voldoende ruimte? 

4 Marja Meijer Ik pleit voor ligging bij een bedrijventerrein om het open polderlandschap te behouden. Bedrijventerrein Zierikzee of bij kassencomplex. 

5 Marinus van 
Dijke 

Voorkeur voor locatie bij bedrijventerrein Zierikzee of Nieuwerkerk. Goed ingepast. 

6 Mevr. Elzerman Vlakbij bedrijventerrein Zierikzee heeft mijn voorkeur. Maar ik wil benadrukken dat we hier niet spreken voor alle inwoners van Schouwen-Duiveland! 

7 Priscilla 
Hilleman 

Het industrieterrein Zierikzee heeft mijn voorkeur. Laat zien hoe het ingepast kan worden. 

8 Rian van 
Damme 

We moeten terugkijken naar de geschiedenis. Dan kom je vanzelf goede manieren tegen om het station in te passen. Denk aan het terugbrengen van oude dijken. Die 
zijn veel afgegraven na de Watersnoodramp. Het terugbrengen van het oude landschap is een mooie koppelkans! 

9 Piet van 
Beveren 

Aansluiten op industrie. Liever niet op terp, leg het dan maar in een eigen polder neer. Koppelkans: nieuw landschap eromheen creëren (bos) 

10 Ton Wingelaar Plaatsing nabij Zierikzee bedrijventerrein, of nabij de Gouwveerse zeedijk, op een gepaste afstand van de windmolens. Is al aardig geïndustrialiseerd daar. En dan kun 
je zo met een kabel van onder de Keeten door aansluiten. En weinig bewoners daar. Goed te bereiken met je vrachtauto's voor het bouwen. 

11 Rian van 
Damme 

Is het een idee om het driehoekje buitendijks hier in te polderen? Daar ligt het ideaal ingepast.  

12 Ria Geluk Combineren met bos zou mooi zijn, maar dan zit je of bij Schuddebeurs of rond de Ouwerkerkse Kreek 

13 Erik van Uffelen Exacte locatie aanwijzen is nu nog lastig. Goede inpassing en open houden landschap is belangrijk. Aansluiten op bestaand bos met een bosrand rondom is ook een 
optie.  

14 Rian van 
Damme 

Bedrijventerrein bij Nieuwerkerk wordt genoemd, maar het heeft geen voorkeur om landbouwdorpjes nog verder in te sluiten met industrie 

15 Dhr. Meulman  Mensen komen hier voor rust en ruimte. Het mag niet meeste stemmen gelden worden. Liefst op een plek waar omwonenden, landbouwers er geen last van hebben. 

16 Henk van 
Dalfsen (VRZ) 

Vanuit klimaatadaptatie is de overstromingsstudie voor ons erg belangrijk. Kijk daarnaast goed naar bereikbaarheid voor hulpdiensten en voldoende aanwezigheid van 
bluswater 

17 Peter de Koeijer Meekoppelen van een watervoorziening voor de landouw zou mooi zijn 

18 Ria Geluk We hebben nog veel onzekerheden, zou fijn zijn als er volgende keer duidelijkheid is over het zuidelijke kabeltracé 

19 Ruud Louw Afstand: houd ivm laag frequent geluid rekening met 3 km afstand van alle bewoning. Dan blijven als opties over: Windpark Krammer of uiterste zuiden (weinig 
bebouwing) 

20 Mevr. Elzerman Dit gebied wordt al zwaar belast met Krammer Windpark, zonneparken, etc. Liever niet hier.  

21 Dick van Noord Als het kan plaatsen bij bedrijventerrein en koppeling met landbouwwater (kabeltracé) 

22 Laurice en Eline 
Boonman 

Voorkeur: Dicht bij bestaande station, in kassengebied of tegen dijk aan. 

23 Ruud Louw Voorkeur: Boven kassengebied bij Sirjansland, inpassing in aparte polder, omdijkt. Voornaamste zorg: geluid 

24 Leo Dalebout Voorkeur voor plaatsing op bestaand kunstwerk / Grevelingendam. Dan maar met station er tussen. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid. 

25 Pieter van der 
Wolf 

Je zit op deze locatie in een open gebied en je belast niks. Krammer / Grevelingendam is ideale locatie. Industrie: is een 2e optie, maar beperkt de uitbreiding van 
bedrijventerreinen 

26 Pieter de Ruijter 20 km limiet maakt het wellicht lastig, maar toch nog eens naar kijken: Grevelingen / Krammer 
 


