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Een jaar verder, sinds de eerste bewaarkrant.
Er heeft niemand gemopperd, over het minder ontvangen

an een dorpskrant. Het systeem met verspreiding van
ieuws via de nieuwsbrief werkt prima.

in deze tijd willen inwoners snel nieuws en niet
van te voor ofachteraf.

Ljn dat het werkt. Het scheelt ons en de rondbrengers ook
I werk.
k dit jaar zijn de veranderingen in Sint Laurens nietzo

nieuwbouw is nog steeds in de fase van : wat wordt het.

lukkig gaan de plannen steeds meer de richting die voor
le inwoners belangrijk is: allerlei huizen, voor iedere be-

volkingsgroep. Niet alleen groot, maar ook klein, gelijk-
loers en tusseri in. V/el allemaal zonder gasaansluiting!

Hoe de energie dan geregeld wordt, zal duidelijk worden
bij het maken van de echte plannen.
Ondo verbouwt, maar dat hebben we allemaal al gezien.

We hebben I Protestantse Kerk in Sint Laurens en ook de

kerk aan de Noordweg wordt nog gebruikt door een kerk-

Er z4nbehoorlijk wat grote bomen gekapt. Dat is een ver-
lies, maar de veiligheid is ook erg belangrijk. We willen
graag dat er bomen terug komen, die een hele poos kunnen
blijven staan en uitgroeien tot monumentale bomen.

stormen en brak grondwater, valt dat niet altijd mee
de bomen, hier op Walcheren.

Het gebouwtje vaÍr de oude bibliotheek is gesloopt en daar
omt het speelterreintje, dat er al'was, terug en parkeer-

. De afualcontainers komen aan de straat. Die heb-
ruimte nodig, zodat ze zotder gevaar voor het overige

, geleegd kunnen worden.
We horen ook van de gemeente wat het gaat kosten om de

irjze container aan te bieden. De gemeente gaat er wel van
it dat we de troep, dat degenen die niet willen betalen er-

anders gooien, als gemeenschap opruimen. Hoe dat
verder gaat, zienwe volgend jaar.

Ook het onderhoud van onkruid op trottoirs en straten is
voor de gemeente een grotere kostenpost dan eerst. Er mag
met veel middelen niet meer gespoten worden en 'hand-
werk' is nu eenmaal duurder. Ook daar wordt onze eigen
bijdrage verwacht. Bovendien goed voor onze portemon-
nee.

Belastingen verhogen is zo gebeurd!

In deze krant vindt U zoveel mogelijk informatie oveÍ ver-
igingen en clubs. Gemakkelijk zoeken! Ook op de websi-

te kunt U veel informatie vinden.
We hopen dat ook dit jaar een goed jaar is voor
Sint Latrens.
Anneke de Pagter, voorzitter

Opgericht.22 oktober 1 970
lngeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 4031 0064
Contributie € 7,50 per jaar
Rek.nr. NL591NG80002692066 t.n.v.
Dorpsvereniging St Laurens

BESTUUR
Anneke de Pagter, voozitter
Sint Laurenslaan 14 lel. 612714,
ljdepagter@zeeland net. nl

Martijn Melens, secretaris
Boudaenlaan 2, msmelens@hotmail.com
Jan Louwerse, penningmeester
Burgemeester Baaslaan 26, tel. 634306
jwlouwerse@zeelandnet. nl
Carola Jobse -Wattel
Godinstraat 4, tel. 0615130801
ca rolawattel @h otmai l. com
Lisette Meeuwsen
Burgemeester Baaslaan 17,
lmeeuwsen@zeelandnet. nl
Marien Verhage
Van Cittersstraat24 tel. 0118 310120
stlau rens@kli ksafe. n I

Paul Stok, pastok@zeelandnet. nl

HUUR TENTEN
Theun Kamermans
Van Bourgondiëlaan 21 lel.616242
th.kamermans@gmail.com 

,

REDACTIE DORPSKRANT
Anneke de Pagter
St. Laurenslaan 14 tel. 612714
Mail: ljdepagter@zeelandnet. n I

en de dames C. Volmer, E. van Belzen,
J. Lievense,, A. Louwerse.
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