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CPC’ers
Veel energie niet naar
in gestoken dorpsraad

W

e zijn al lang betrokken bij Steven. Hij
heeft een hele specialistische aandoening. Daarom hebben we heel veel tijd en energie
in hem gestoken”, zegt wethouder Jo-Annes de Bat (Jeugd en Onderwijs) van de gemeente Goes.
„We zijn heel ver gegaan om hem
passend onderwijs te bieden. We
hebben zelfs aangeboden om na
schooltijd lessen te volgen bij De
Sprienke in Goes. Zijn moeder
heeft die voorstellen ook geaccepteerd, maar meldde Steven dan op
het laatste moment af, omdat ze
vond dat het toch niet ging. De
melding kindermishandeling is
een verre stap, maar die is gezet,
omdat we vonden dat hem het
recht op onderwijs niet werd gegund. Er is nu een landelijk team
ingeschakeld, dat zich bezighoudt
met specialistische aandoeningen. We gaan aan de slag om een
oplossing te vinden. We hopen
dat Steven toch ergens naar
school kan. We blijven hem begeleiden naar passend onderwijs,
ook al maakt zijn moeder het ons
niet makkelijk. Dit is een hele vervelende situatie, vooral voor Steven. Hij heeft net als alle kinderen recht op onderwijs.”

Vaak veel
onbegrip

M
䡵 Steven Vos (15) uit Goes is extreem gevoelig voor geluid. foto Mechteld Jansen

voerd, loopt zijn moeder naar eigen zeggen tegen een muur van
onbegrip en onwil op. „Zij luistert niet naar ons en erkent Stevens aandoening niet. Ze zegt dat
er geen geld is voor één-op-één
onderwijs thuis. Daarmee houdt
het op. Er is zelfs een melding kindermishandeling gedaan, omdat
ik mijn zoon moedwillig thuis
zou houden. Toen ik dát hoorde,
ontplofte ik bijna.”
Een rapport van Bureau Jeugdzorg na deze melding onderschrijft volgens Els juist de ernst
van Stevens aandoening. „Jeugd-

zorg heeft heel zorgvuldig onderzoek verricht.” Toch is er niets veranderd. „Het is zó frustrerend om
constant tegengewerkt te worden.
Er moet toch een oplossing zijn?”
Els heeft een jeugdrechtadvocaat
in de arm genomen om ervoor te
zorgen dat Steven onderwijs
krijgt. „Desnoods gaan we naar
de rechter.”
Ze is inmiddels ten einde raad. En
Steven ook. Na het doodlopen
van alle medische hulp en het onbegrip dat hij ervoer bij hulpverleners sprong hij vorig jaar uit zijn
slaapkamerraam. Hij wilde zelf-

moord plegen, maar hij belandde
met twee gebroken benen op de
intensive care. „Dat was een domme actie. Ik heb er spijt van”, zegt
hij nu. „Maar als er op mijn twintigste niets veranderd is, dan kan
ik me niet voorstellen dat ik nog
leuk over het leven denk. Ik heb
mijn ziekte geaccepteerd, al is dit
niet het leven wat ik me had voorgesteld. Het ergste is dat ik nergens naar toe kan werken. Mijn
ontwikkeling staat stil. Het liefst
wil ik later mensen helpen die dit
ook hebben en, net als ik, niet serieus genomen worden.”

ensen die lijden aan hyperacusis stuiten op
veel onbegrip, weet
Peter van den Ende van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS). Hij lijdt zelf aan
oorsuizen en een lichte vorm van
hyperacusis en geeft regelmatig lezingen over deze onderwerpen.
„Veel mensen kunnen zich niet
voorstellen hoe het is om de
pijngrens van geluid te bereiken.
Werkgevers, arbo-artsen en andere professionals weten vaak niet
hoe ze hiermee moeten omgaan.
De oren van mensen met hyperacusis zijn niet in staat geluiden te
filteren. Alles komt even hard binnen. Wat iemand anders normaal
vindt, ervaart iemand met hyperacusis als enorm pijnlijk. Als mensen applaudisseren, klinkt het alsof er met mitrailleurs geschoten
wordt. Een lepel in een kopje kan
pijn doen. Ik kan me heel goed
voorstellen dat geluiden in een
school, waar gegild en gelachen
wordt, niet te verdragen zijn.”

SCHOONDIJKE – De nog samen te
stellen nieuwe dorpsraad in
Schoondijke bestaat straks náást
bewonerscollectief Centrum Plan
Commissie (CPC). De drijvende
krachten van de CPC gaan niet massaal in de dorpsraad zitten, zegt
CPC-lid Berthe Schröder.

De dorpsraad in Schoondijke ontbond zichzelf eerder deze week
na forse kritiek in het dorp over
zijn functioneren. De dorpsraad
stond lijnrecht tegenover de CPC.
De twee groepen kregen ruzie
over de manier waarop de herinrichting van het dorp moet plaatsvinden.
De dorpsraad steunde de lijn van
de gemeente Sluis; de CPC kan
zich daar niet in vinden.
In Schoondijke gingen stemmen
op om ‘van de CPC dan maar de
dorpsraad te maken’, maar dat gebeurt niet, vertelt Schröder. „Dat
zou niet handig zijn. We moeten
juist in goed overleg naast elkaar
bestaan.” De nieuwe dorpsraad
wordt in januari gevormd.
Wethouder Conny Almekinders
gaf tijdens de laatste raadsvergadering al aan de nieuwe raad als gesprekspartner te zien. Hij wil, na
de vorming ervan, snel in gesprek
met de nieuwe bestuursleden.

Zonneweelde en
Julianahoeve zijn
leukste parken
GORINCHEM – Camping Zonneweelde uit Nieuwvliet en camping Julianahoeve uit Renesse
zijn verkozen tot de leukste vakantieparken van Zeeland. Bij de landelijke verkiezing tijdens de Recreatie Vakbeurs in Gorinchem
zijn ze geëindigd op de vierde
plaats - Zonneweelde - en de tiende plaats. De gasten van recreatiebedrijven die zijn aangesloten bij
de koepelorganisatie Recron konden hun stem uitbrengen. Daarnaast konden ze een cijfer geven.
In Zeeland kreeg de Zonneweelde
de meeste stemmen (621) en behaalde de Julianahoeve het hoogste cijfer (een 9,1). Het rapportcijfer is gebaseerd op accommodatie,
voorzieningen,
beleving
en
prijs/kwaliteitverhouding. De nationale rangschikking is een combinatie van stemmen en waardering. De landelijke winnaar is het
Beach Resort Makkum.

Klant Delta stapt om aanbod naar Reclame Code Commissie
door Frank Balkenende
MIDDELBURG – Delta-klant Koos
Kiers uit Burgh-Haamstede stapt
naar de Reclame Code Commissie
omdat hij een aanbod om zijn energiecontract te verlengen, misleidend vindt. Delta weerspreekt dat.

Net als vele andere klanten kreeg
Kiers, wiens energiecontract eind
december afloopt, een aanbod
van Delta als hij zijn overeenkomst met een vast tarief ver-

lengt. Bij het aanbod trof hij een
‘exclusieve waardebon’ ter waarde van 249 euro aan. Die kan
Kiers verzilveren met een Delta
Comfort Wijzer naar keuze. Met
deze comfortwijzer kan de klant
in huis energieverspillers opsporen. Delta biedt hiervoor verschillende pakketten aan.
„Als jurist bekijk je dan al snel de
actievoorwaarden. Daaruit blijkt
dat het om een klein promotioneel kansspel gaat, want er worden 5000 kortingscodes uitge-

reikt, waarvan er 2000 ingewisseld kunnen worden. Dan blijkt
ook nog dat je voor de Delta Comfort Wijzer per maand 3,95 euro
moet betalen. Ook heeft Delta het
recht tussentijds de actievoorwaarden te veranderen.”
Kiers noemt het aanbod ‘nep’, omdat er ‘een flink verschil zit tussen brief en actievoorwaarden,
waardoor maar ‘een beperkt aantal mensen in aanmerking komt
voor een Delta Comfort Wijzer’,
die ‘ook nog 3,95 per maand kost’.

Kiers heeft contact gehad met Delta, maar hij vindt het antwoord
onbevredigend. Daarom heeft hij
de actie gemeld bij de Reclame
Code Commissie.
Delta ontkent dat er sprake is van
misleiding. „Op alle uitingen in
deze campagne wordt expliciet geadviseerd de actievoorwaarden te
lezen. En er staat ook duidelijk bij
dat het om een op=op-actie gaat.
Wie te laat is met aanmelden,
maakt dus geen kans op korting”,
zegt woordvoerder Erik Schwartz

van divisie Energie & Multimedia. Dat er hooguit 2000 van de
5000 worden verzilverd, stoelt op
praktijkervaring. „Slechts een
deel van de klanten kiest voor een
waardebon. Vervolgens verzilvert
een nog kleinere groep daadwerkelijk die bon.”
De 3,95 euro abonnementskosten
per maand die de klant aan de
comfortwijzer kwijt is, is voor het
beheer van een persoonlijke webpagina, waarmee de klant zijn
energiehuishouding kan beheren.

