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Geachte donateur.
Het is al weer enige tijd geleden dat u de Nieuwsbrief van onze Stichting heeft ontvangen.
Onlang zijn er enkele wijzigingen in het bestuur geweest, waarover wij u graag informeren.
In juni hebben wij gehoor gegeven aan de uitnodiging van de commissie Nijpels om onze
visie op- en alternatieven voor Natuurherstel Westerschelde uiteen te zetten.
De Levende Delta werkt thans een nieuw beleidsplan uit op basis waarvan de strijd voor een
evenwichtige ontwikkeling van de Zeeuwse Delta en gebaseerd op een breed draagvlak in de
Zeeuwse samenleving kan worden voortgezet.

Beëindiging van het voorzitterschap van Jaap Ventevogel
Na ongeveer 2 ½ jaar zwaar aan de kar van de Stichting te hebben getrokken, is de heer
Ventevogel op 1 juli jl. als voorzitter en bestuurslid van de Stichting afgetreden. Zijn recente
benoeming tot voorzitter van de stichting Centrum voor Communicatie over Water, Klimaat
en Ruimte, was naar zijn mening onverenigbaar met dat van onze Stichting. Wij zijn de heer
Ventevogel erg erkentelijk voor het vele goede werk dat hij heeft verricht en hopen dat de
effecten daarvan onder andere uit de resultaten van de Commissie Nijpels zullen mogen
blijken. De heer Ventevogel heeft bij zijn vertrek het bestuur en haar achterban hartelijk
bedankt voor de plezierige samenwerking en het ondervonden vertrouwen.

Benoeming van Jaap Geleijnse tot nieuwe voorzitter
Als opvolger van Jaap Ventevogel is Jaap Geleijnse ( Ellemeet, 1941) per 5 augustus 2008
benoemd als voorzitter van de Stichting De Levende Delta. Jaap is geboren en getogen op
Schouwen Duiveland. Hij was werkzaam bij Rijkswaterstaat in Zeeland en jarenlang lid van
de gemeenteraad van Zierikzee en Schouwen Duiveland. Hij was als waterstaatsman
verantwoordelijk voor het onderhoud van de Oosterschelde kering en laatstelijk als
projectleider van de aanleg van de Katse Heule (doorlaatmiddel Veerse Meer) en de bypasses
bij de Zandkreekdam en de Grevelingensluis (Bruinisse).Jaap is nu actief onder andere als
voorzitter van de Federatie van Beroepsvissers van Zuid West Nederland en talloze andere
maatschappelijke organisaties, zowel in de visserijsector als daarbuiten. Water, waterkwaliteit
en waterbeheersing vormen de rode draad door het leven van Jaap Geleijnse. Hij is al
meerdere jaren bestuurlijk bij het werk van de Stichting De Levende Delta betrokken.

Wisseling van het secretaris / penningmeesterschap
Op 1 september jl. heeft Hans Franken ( Goes, 1944) deze taken in het bestuur overgenomen
van Willem de Landgraaf. Willem heeft deze taken vanaf 1 april 2005 uitgevoerd en blijft

deel uitmaken van het bestuur. Een woord van dank voor het vele werk in de loop der jaren is
hier zeker op zijn plaats. Hans Franken is oud directeurbestuurder van de woningcorporatie
RWS partner in wonen in Goes. In verband met deze functiewijziging is ook het adres van het
secretariaat gewijzigd:
Stichting De Levende Delta, p/a J.F.J. Franken, Brugstraat 32, 4475 AP
Wilhelminadorp. Tel. 0113-211238. (E-mail en internet adres zijn niet gewijzigd!)

Een vraag aan alle donateurs: Stuur uw e-mailadres a.u.b. direct even naar
ons mailadres info@delevendedelta.nl Via internet en e-mailadressen loopt de
bereikbaarheid en de up-to-date informatie van Stichting De Levende Delta
sneller, gemakkelijker en goedkoper.
Gewoon even doen!
Commissie Nijpels
De Stichting De Levende Delta is vóór de zomer expliciet uitgenodigd door de Commissie
Nijpels. Op 20 juni hebben 4 vertegenwoordigers uit ons Bestuur zich in Rilland voor de
voltallige Commissie gepresenteerd. De Commissie informeerde naar onze alternatieven voor
ontpoldering en Natuurherstel Westerschelde en welke bijdrage deze zouden kunnen leveren
op het gebied van de natuurlijkheid, het politiek en maatschappelijk draagvlak, de
uitvoerbaarheid én het kostenplaatje.
Onze Stichting had zich hierop, onder andere door de beschikbaarheid van een power point
presentatie, terdege voorbereid.
Ons alternatief (Beau Dredge), natuurherstel door middel van het onderzuigen van (een deel)
van het Land van Saeftinghe, voldoet naar onze mening aan alle criteria. Door het wegzuigen
van zand zakt de bodem, de vervuilde bovenlaag blijft liggen en door de getijdenwerking
verandert het riet weer in jong schor.
Voor dit alternatief bestaat een erg groot draagvlak vanwege het alternatief voor ontpoldering,
de verkoop van opgezogen zand dekt een groot deel van de kosten, vervuild slib blijft liggen
en er ontstaat estuariene getijdennatuur. Bovendien liggen er genoeg hectares en is het de
oplossing voor de bestaande problematiek van Saeftinghe: dominante rietvelden en
verzoeting!
Verrassend genoeg was de Commissie met haar voorzitter de heer Nijpels al zeer goed op de
hoogte van ons alternatieve plan.
Ook onze 6 andere alternatieven die vermeld staan in ons Beleidsplan 2007-2010 en die we al
eerder aan de Commissie Maljers hebben gepresenteerd, zijn aan de orde geweest.
Onze vertegenwoordigers hadden na afloop van de presentatie wel een goed gevoel. De
Commissie heeft erg serieus naar onze inbreng geluisterd. Een concrete reactie werd er
natuurlijk nog niet gegeven. Voor u en voor ons resteert nu het in spanning afwachten
waarmee de Commissie Nijpels uiteindelijk op de proppen komt.

Mogen wij u nog even herinneren aan de donateurbijdrage 2008?
Van de meeste donateurs hebben we de bijdrage van € 25, - of meer voor het jaar 2008
ontvangen. De donateurs die dat nog niet hebben overgemaakt, willen wij graag vragen om dit
alsnog te doen. Ons rekeningnummer bij de Rabobank Oosterschelde in Goes is:
34.60.15.391

