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DE HEEN – Voor veel watersporters
en andere toeristen is West-Bra-
bant een gebied waar je doorheen
komt op weg naar hun bestem-
ming elders.
Watersporters zijn op weg naar
Zeeland en het verkeer raast van
Zuid-Holland over A16 of A17
naar Frankrijk.
Het groots opgezette programma
Waterpoort moet daar een einde
aan maken. Op het pittoreske Be-
nedensas zetten twintig overhe-
den, onderwijs- en natuurinstel-
lingen en nutsbedrijven gisteren
hun handtekening onder het sa-
menwerkingscontract voor Water-
poort.
Het gebiedsplan Waterpoort
houdt zich bezig met projecten
rond land en water. Zo worden de
talrijke kreken in West-Brabant
geschikt gemaakt voor recreanten.
Waterpoort moet ook voor vol-
doende zoet water in West-Bra-
bant zorgen. In het oppervlakte-
water om straks tegendruk te kun-
nen geven aan Volkerak en Zoom-
meer die waarschijnlijk weer zout
worden om blauwalg te kunnen
bestrijden. Om zoet water naar
West-Brabant te krijgen moet de
in 1970 gedempte Roode Vaart
door Zevenbergen weer worden
opengegraven.
Een ander onderdeel van Water-
poort is de Zuidelijke Waterlinie,
waar de forten deel van uitmaak-
ten. Forten als Prins Hendrik, Sa-
bina en De Hel gaan beter samen-
werken. Niet langer ieder voor
zich maar samen.
Het convenant werd bezegeld op

‘het mooiste plekkie’ van Water-
poort: Benedensas. Die kwalifica-
tie kwam van Jan Hoogendoorn,
oud-burgemeester van Steenber-

gen. Hij trekt de Waterpoort-kar.
De deelnemers zijn Noord-Bra-
bant, Zeeland en Zuid-Holland,
de gemeenten Goeree-Overflak-
kee, Moerdijk, Halderberge, Steen-
bergen, Bergen op Zoom en Tho-
len.
Ook het waterschap en terreinbe-
heerders als Staatsbosbeheer
doen mee en het onderwijs is ver-
tegenwoordigd door onder andere
Avans Hogeschool.
Midden op het ‘eilandje’ Beneden-
sas opent vandaag de horecagele-
gen van de familie Akkermans.
Een onderneming die dankzij Wa-
terpoort mogelijk is geworden.
Jeroen Akkermans vertelde over

de stapels documenten die kenne-
lijk nodig zijn om op zo’n schitte-
rende stukje West-Brabant een
restaurant te beginnen.
Wel zou Akkermans graag zien
dat het gerestaureerde bruggetje
naar zijn ‘eilandje’ wat klantvrien-
delijker was. Nu kunnen zijn klan-
ten er maar een keer per kwartier
op of af.
Gedeputeerde Yves de Boer pre-
senteerde het informatieve boekje
Dit is Waterpoort. Hij onderstreep-
te het belang van een goede sa-
menwerking tussen overheden,
ondernemers èn het onderwijs.
Ofwel de 3 O’s.
Voor de meeste bestuurders was

het gisteren de eerste keer dat ze
op Benedensas waren. Yves de
Boer: „De directeur van Avans Ho-
geschool zei net dat het hier wel
vakantie lijkt. Dat is nou precies
wat we bedoelen.”
Overigens ervoer Yves de Boer
het ongemak met het bruggetje
over de Benedensas-sluis aan den
lijve. Alle genodigden waren net
aan de andere kant toen de gede-
puteerde arriveerde. De zoemer
klonk en de brug ging open. Na
bijna een kwartier wachten kon
De Boer zijn gasten de hand
schudden.

www.waterpoortwerkt.nl

BREDA/DORDRECHT – Een 23-jarige
man uit Dordrecht is gistermid-
dag aangehouden omdat hij be-
trokken zou zijn geweest bij de ge-
wapende overval op een woning
aan de Raaimoeren in Breda op
vrijdag 4 januari. Meer aanhoudin-
gen worden volgens de politie
niet uitgesloten. Bij deze overval
sprong een bewoner uit het raam
vanaf de eerste etage om aan de
overvallers te ontkomen en raakte
hierbij ernstig gewond.
Na die overval werd een motora-
gent tijdens de zoekactie naar de
daders met een onbekend voor-
werp gestoken door een van de
verdachten.

Ondernemers heb-
ben Waterpoort
nodig? Nee, Water-
poort heeft onder-
nemers nodig
Jeroen Akkermans, restaurateur

Twintig overheden,
onderwijs- en
natuurinstellingen
en nutsbedrijven
gaan nauw
samenwerken.

! Allerlei vertegenwoordigers van overheden en andere instellingen die aan het Waterpoort-project meedoen, poseren bij het pittoreske haventje aan de Be-
nedensas bij De Heen. foto Edmund Messerschmidt/het fotoburo

“

Man opgepakt
voor overval op
woning in Breda

Waterpoort-project: toerist
in West-Brabant houden

Gaat u binnenkort
op vakantie?
Speciaal voor u hebben wij
Het grote Vakantiep!zzelboe"
samengesteld.

192 pagina’s
puzzelplezier!

www.bndestem.nl/webwinkel
(categorie Boeken)

Voor
slechts! 2,50incl. verzendkosten 

RECHTBANK ZEELAND- WEST- BRABANT

De griffier van de rechtbank Zeeland-West-Brabant roept hierbij op de belanghebbende:

Driss MGHIZAR, geboren te Nador, Marokko op 4 februari 1958, zonder bekende woon-

of verblijfplaats, om te verschijnen ter terechtzitting -met gesloten deuren- van de recht-

bank Zeeland-West-Brabant, op 11 juli 2013 te 15:05 uur, teneinde te worden gehoord

naar aanleiding van de door BUREAU JEUGDZORG ROOSENDAAL ingediende verzoek-

schriften met betrekking tot ondertoezichtstelling.

De zitting wordt gehouden in het gebouw van de rechtbank gelegen aan de Sluissingel

20 te Breda.

Een afschrift van de verzoekschriften zijn voor belanghebbende te verkrijgen bij boven-

genoemde griffier. Belanghebbende kan tot uiterlijk de datum van de terechtzitting een

verweerschrift, vergezeld van twee afschriften, ter griffie indienen. Als belanghebbende

geen verweerschrift wil indienen, maar wel bezwaar heeft tegen (een van) de verzoek-

schriften, kan belanghebbende op die zitting verschijnen en zijn/haar bezwaar daar

bekendmaken. Indien belanghebbende niet in staat is de kosten verbonden aan deze

procedures te betalen, kan hij/zij zich wenden tot de Raad voor Rechtsbijstand.

De griffier.
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