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Kermisronde en
Volksronde samen:
‘Nieuwe wielerparel’
De organisaties van de Volksronde en de Kermisronde slaan
de handen ineen en gaan samen
verder als Stichting Wielercomité Roosendaal. De nieuwe
vereniging pakt dit jaar flink uit
met een compleet wielerweekend op 30 en 31 juli, daags voor
de Draai. Medevoorzitter Gijs de
Bot: ,,Dit wordt echt een nieuwe
wielerparel voor de stad.’’
Coen Hagenaars
Roosendaal
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Opluchting nu oude
stadhuis is gekocht
Het oude stadhuis in SintMaartensdijk lijkt toch een
mooie toekomst te krijgen.
Ondernemer Arjan van Dijke
kocht het en wil het ‘teruggeven aan de gemeenschap’.
Martijn de Koning
Sint Maartensdijk

Het gebouw, met een historisch
deel en een aangebouwd kantoorgedeelte, kwam in 2007 leeg toen
de gemeente Tholen verhuisde
naar het nieuwe gemeentehuis in
Tholen-stad. Het pand werd verkocht aan een investeerder. Tussen 2010 en 2019 was hotel-restaurant Het Raedthuys er gevestigd. Sindsdien staat het leeg.
Arjan van Dijke uit Sint-Annaland kocht het pand omdat het nu
niets staat te doen, vertelt hij. ,,Ik
kwam in contact met de vorige
eigenaar en die wilde ervan af.

Tegelijkertijd merkte ik dat er ongerustheid was over de toekomst
ervan, zowel in het dorp als in de
politiek. Toen dacht ik: weet je
wat, laat ik het maar kopen dan.”
Het historische stuk, met
daarin het horecagedeelte, moet
‘naar de gemeenschap gaan’,
vindt Van Dijke. ,,Ik denk dat er
een werkgroep of stichting moet
komen, onder leiding van de gemeente, die gaat kijken naar de
invulling. Het lijkt me logisch dat
ondernemers en inwoners van
Sint-Maartensdijk daar ook over
meedenken.”
Het nieuwere deel van het gebouw is in beeld voor appartementen, misschien met zorg.
De aankoop door Van Dijke is
een opluchting voor inwoners
van Sint-Maartensdijk en het gemeentebestuur. De toekomst van
het markante pand aan de Markt
was immers onduidelijk. De
Thoolse gemeenteraad gaf B en

W vorige maand daarom de opdracht om te kijken of het pand
misschien terug te kopen was,
maar door de vraagprijs van bijna
3 miljoen euro leek dat idee al bij
voorbaat kansloos.
Het is niet de eerste keer dat
Van Dijke, eigenaar van DB Keukengroep, zijn nek uitsteekt en
een gebouw ‘teruggeeft’ aan de
gemeenschap. Ruim twee jaar geleden kocht hij café Havenzicht
in Sint-Annaland. Dat wordt nu
omgebouwd tot horecazaak, met
erboven appartementen, én mogelijkheden voor sociaal-maatschappelijke initiatieven. Havenzicht moet daar weer ‘de huiskamer van het dorp’ worden.
Van Dijke: ,,Sint-Annaland is
mijn geboortedorp. Ik heb daar de
boel ook gefinancierd en ben
nauw betrokken geweest bij de
invulling. Dat ga ik in Sint-Maartensdijk niet doen. Dat is aan anderen.”

SINT MAARTENSDIJK/THOLEN

Tholenaren staan zelfs in de file om
hun gratis boompje op te halen
,,Nou, die aanhangwagen had ik
wel thuis kunnen laten.” Een
beetje bedremmeld kijkt de
Thoolse naar de vier boompjes
in haar handen. Die passen inderdaad wel in de kofferbak.

De vrouw zag wat anders voor zich
toen ze vertrok om haar vier bomen op te halen. Maar dat komt
vanzelf wel, want de meeste van
de bomen die milieuclubs en de
gemeente Tholen deze dagen weggeven, worden flinke exemplaren.
Dat is ook het idee van de actie
die natuurorganisaties drie maanden geleden lanceerden: Zeeland

groener maken door bomen weg te
geven. Omdat de gemeente Tholen extra meebetaalde, werden
daar de meeste mensen blij gemaakt.
Liefst 874 inwoners bestelden
ruim vierduizend bomen. En die
lagen gisteren in de loods van de
gemeentewerkplaats in SintMaartensdijk te wachten op hun
nieuwe eigenaren.
Van de tien soorten is de kleinbladige linde het populairst. ,,Vast
omdat-ie zo lekker ruikt’’, vermoedt een van de vrijwilligers van
de ecologische vereniging Velt, die
hielpen bij het uitdelen van de bo-

men. En die vrijwilligers hadden
het best druk, want alle bomen
worden in drie dagen tijd opgehaald. Tholen had er speciaal een
verkeersbord voor opgehangen en
een verplichte rijrichting ingesteld. Dat was maar goed ook, want
er stond af en toe een flinke file.
Wethouder Corniel van Leeuwen, die ook een handje toestak,
was er blij mee. ,,Je ziet dat er echt
iets aan de hand is op het gebied
van milieubewustzijn. Mensen
zijn de laatste tijd veel meer bezig
met hun leefomgeving.”
– Martijn de Koning

De fusie tussen de twee clubs is eigenlijk niet meer dan logisch, zegt
De Bot: ,,We werken al veel samen.
Denk aan de opbouw van het parcours, het regelen van hekken, het
ophangen van spandoeken, een jurywagen. Dat kan handiger.’’ Daarbij kampen beide wielerclubs met
een vergrijzend vrijwilligersbestand. De Bot: ,,Dus is het beter om
samen verder te gaan.’’
Concreet betekent het dat de programma’s van de twee clubs samengevoegd worden in één weekend. Op zaterdag 30 juli staat de
Volksronde gepland, met onder
meer de dikke-mannen-race en de
ex-profs achter de derny’s. Voor dat
laatste hoopt de club gezien de
doorkomst van de Vuelta dit jaar

door Roosendaal een grote Spaanse
naam te strikken. Daarbij wordt
voorzichtig gedroomd van Miguel
Indurain.
Zondag staat meer in het teken
van echt koersen tijdens de Ronde
van Roosendaal. Junioren, elites,
beloften... ze rijden allemaal wedstrijden. Die dag wordt ook voor het
eerst gestreden om het Kampioenschap van Roosendaal. Collega-voorzitter Iwan Mies: ,,Die dag
stoppen we misschien wel eerder,
voor de opbouw van de feestavond
van De Draai.’’
Het Wielerplatform Roosendaal,
de paraplu waar alle wielerorganisaties in Roosendaal onder vallen, is
ook blij met de plannen, zegt Jeffrey
Zwegers van die club: ,,Wij staan
voor alles wat ons wielerhart sneller doet kloppen en dit kent volgens
ons alleen maar winnaars.’’ Dat wil
overigens een gooi te doen naar het
binnenhalen van de officiële opening van de Vuelta-festiviteiten
voor heel Brabant.
Tot slot roept het nieuwe Wielercomité een speciale erespeld (‘Het
oog van de Kaai’) in het leven voor
mensen met bijzondere verdiensten voor de rijke wielerhistorie
van Kermisronde, Volksronde en
Draai. Plannen genoeg, dus. De Bot:
,,We staan te trappelen.”

