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MIDDELBURG Vakantiegangers worden nu verwezen naar minicampings in de buurt van de stad

VLISSINGEN

VWO’er voorzitter
Europees parlement
Simone Maas (16) uit Vlissingen is
verkozen tot voorzitter van het Model European Parliament, een simulatiezitting van het Europees Parlement voor jongeren van het VWO.
Daarvan vindt de nationale ronde
plaats in september.
De leerlinge aan het Scheldemond
College in Vlissingen was vorig
jaar nog deelnemer aan het parlement. Toen schopte ze het tot de internationele ronde in Tallinn.

Stadscamping vormt gat in

MIDDELBURG

Herdenkingsconcert
op begraafplaats
Op de begraafplaats in Middelburg
is vrijdag voor de tiende keer het
‘Concerto in Memoriam’.
Nabestaanden hebben dan de gelegenheid om hun overleden dierbaren te herdenken door middel van
muziek. Het concert begint om
19.30 uur en is vrij toegankelijk.
Het Middelburgs Muziekkorps en
pianist Wouter Izeboud verlenen
hun medewerking aan dit herdenkingsconcert.

Vlissingen

Twee aanhoudingen in
de Bloemenlaan
Een 26-jarige man is gistermiddag
in de Bloemenlaan in Vlissingen
aangehouden nadat hij overlast veroorzaakte en een agent in het gezicht sloeg. Tijdens de aanhouding
verzamelden 15 tot 20 jongeren uit
de buurt zich om hun ongenoegen
hierover te uiten. De agenten werden uitgescholden en beledigd.
Hierop is één van de jongeren, een
18-jarige Vlissinger, aangehouden.

Het Laurens Stommespad met de Domburgse Watergang. De gemeente onderzoekt of in deze omgeving een landschapscamping mogelijk is.
door Theo Giele
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1. Hond overleden na aanrijding
2. Maansverduistering
3. Roparun-team Vlissingen (foto)
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f er behoefte is aan
een camping in de
stad? Bij de Tourist
Shop in Middelburg denken ze van
wel. Regelmatig vragen kampeerders naar een plaats, het liefst ín
de stad. Maar sinds de stadscamping aan de Koninginnelaan dicht
is, kunnen de medewerkers van de
Tourist Shop niets anders doen
dan de mensen verwijzen naar minicampings buiten de stad.
Er lijkt dus sprake van een gat in
de toeristische markt. Wethouder
Frank Streng vertelt hoe op het
stadskantoor het balletje is gaan
rollen. „We werden benaderd door
iemand uit Noord-Holland met
een idee voor een stadscamping in

Middelburg. ‘Ik heb een plan,
maar geen grond’, was de boodschap. Wij als gemeente hebben
wél grond en zouden graag weer
een camping willen hebben.”
Middelburg is begonnen aan zijn
tweede stadscampingloze zomer.
En dat zint Streng niet. Middelburg wil toeristen, die de stad willen bezoeken, een goede plek voor
hun caravan, tent of camper bieden. Voor dit kort-verblijf-toerisme in de stad zijn onvoldoende
voorzieningen. En daarmee loopt
Middelburg bezoekers en dus inkomsten mis.
Zo werkte het plan van de NoordHollandse ondernemer als aanzet
om na te gaan denken over een alternatief voor de stadscamping.
Op de kaart van Middelburg werd
gezocht naar een geschikte plek,

die ook nog in het bezit was van
de gemeente. Zo viel het oog op
een perceel bij het Laurens Stommespad, de fietsverbinding achter
de wijk Griffioen tussen de Laan
der Verenigde Naties en de Walcherseweg. Het drie tot vier hectare grote gebied ligt bij de Domburgse Watergang, vlakbij de Laan
der Verenigde Naties. „Het gaat
niet om het gebied de Cleene Hooge”, haast Streng zich te zeggen.
Hierover ontstond een paar jaar geleden commotie toen dit werd aangewezen als mogelijke locatie voor
nieuwbouw.
Het plan van de Noord-Hollandse
ondernemer ziet er volgens Streng
op papier goed uit. Ruimte voor
tientallen campers, caravans en
tenten, met ook nog eens vakantiewoningen, ruim in het groen ge-

plaatst. De gemeente kiest er desondanks niet voor om automatisch met hem in zee te gaan. „Wij
vinden dat ook anderen de gelegenheid moeten krijgen om ons
een voorstel te doen.”
Eerst wordt bekeken of de plaats
die men nu op het oog heeft wel
kán. „Uiteraard gaan we ook in gesprek met omwonenden. We praten ook met de werkgroep De
Cleene Hooge.” Dat haalbaarheidsonderzoek moet volgend jaar af
zijn. Dan zet de gemeente de ‘camping’ in de markt. Elke ondernemer die brood ziet in een camping
kan zich melden. Wie met het beste plan komt, wie de meeste kwaliteit kan bieden, die zal de kans krijgen om daadwerkelijk een campingbedrijf op die plaats op te zetten.

Opa Roma bestormt de hitparade
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door Wendy van den Hurk
VLISSINGEN – Het succes van Wim
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Roma, de Vlissinger die onlangs
op 81-jarige leeftijd zijn eerste album uitbracht, is niet te stuiten.
Het ziet ernaar uit dat zijn plaatje
Laat opa maar schuiven een regelrechte hit wordt.
Na door de regionale media in het
zonnetje te zijn gezet, bleef Roma
ook landelijk gezien niet onopgemerkt. Er volgde een groot artikel
in de Telegraaf en een inmiddels legendarisch interview met Edwin
Evers van radio 538. En toen belde
Tom Peters van platenmaatschappij NRGY, van onder anderen Gerard Joling en Willeke Alberti.
„We hadden een leuk gesprek over
muzikale vrienden van weleer,

Jack Jersey en Jan Boezeroen, die
hij bleek te kennen en tot besluit
bood hij een platencontract aan.”
Het driejarige contract begon met
het uitgeven van de single Laat
opa maar schuiven. Die is gelijk binnengekomen op nummer 23 van
de Nederlandstalige top 30.
Wie had dat gedacht? Wim Roma,
die in het dagelijkse leven gewoon
Straver heet, niet. „Succes is nooit
mijn opzet geweest. Ik wilde gewoon mijn liedjes kwijt. Dat daar
nu iets mee gebeurt, ervaar ik als
erkenning. Ik geniet met volle teugen van elk moment, maar besef
terdege dat het zomaar ineens afgelopen kan zijn. Dat heb ik al zo
vaak gezien.”
En dan moet hij snel verder. Op
naar het volgende interview.

Wim Roma.

foto Ruben Oreel

