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Kwadendamme, 25 juli 2017
Onderwerp: vertrek Jikkemiene

Geacht College,
In 2014 opende het CDA een meldpunt Zorg om de Zorg omdat we ons afvroegen of de Borselse
zorgorganisaties de opgelegde kortingen vanuit Den Haag wel konden overleven. Het was toen zeker
niet vanzelfsprekend dat met name Jikkemiene in Nisse zou kunnen blijven, echter door de
inspanningen van de afgelopen jaren groeide het vertrouwen dat deze mooie vorm van dagbesteding
behouden zou kunnen blijven. Het is zelfs zo dat vrijwilligers van de PKN kerken het vervoer zijn gaan
verzorgen. Kortom heel veel positieve inzet. Andere geluiden bereikten ons niet.
Het recente bericht dat Jikkemiene binnen afzienbare termijn alsnog onze gemeente gaat verlaten is
bij de CDA fractie hard aangekomen. We zijn teleurgesteld.
Het Gors kiest ervoor deze bijzondere vorm van dagbesteding te verhuizen naar Goes en de bakkerij
te vestigen naast Nummer 9 in de Lange Vorststraat. De cliënten en medewerkers zullen voortaan
daar aan de slag gaan.
De hoofdreden die ten grondslag ligt aan dit ingrijpende besluit is de negatieve financiële situatie van
Jikkemiene, zo laat het Gors weten. Van de ene kant moeten we natuurlijk blij zijn dat de
dagbesteding van de cliënten en de banen voor de medewerkers gewaarborgd blijven. Maar van de
andere kant gaan we in Borsele niet alleen een hele mooie laagdrempelige vorm van dagbesteding
verliezen, er is ook een stuk leefbaarheid in het geding.
'Jikkemiene is meer dan een bolus' schreef het CDA in haar verkiezingsprogramma. Jikkemiene is
namelijk ook een bakkerij, een theetuin met terras en bovendien een toeristische trekpleister
midden in ons mooie cultuurlandschap. Dat alles dreigt nu te gaan verdwijnen.
De fractie vraagt zich af of het Gors het college op de hoogte heeft gehouden van de benarde
financiële positie van Jikkemiene en zo ja, is dan in gezamenlijkheid gekeken of en hoe Jikkemiene
voor Nisse behouden zou kunnen blijven?

Vanwege de bemiddelende en coördinerende rol die het college in deze kan vervullen, de vraag of er
al nagedacht wordt andere zorgaanbieders te benaderen met de vraag in hoeverre zij kans zien op
deze locatie een vorm van dagopvang te organiseren en mede daardoor een stukje leefbaarheid voor
Nisse te continueren.
Omdat Zorg om de Zorg nodig blijft, graag uw reactie en hopen we van harte
op uw bemiddeling
Met vriendelijke groet
CDA fractie Borsele
Marga van de Plasse-Nagelkerke
(06-29455034)

Ter kennisname aan:
m.lanting@pzc.nl; bevelanden@pzc.nl; e.dekok@internetbode.nl; b.janssen@internetbode.nl;
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persjans@wxs.nl; redactie@maximaal.nl; zeeland@blikopnieuws.nl;
nieuws@omroepzeeland.nl;
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ds. Rietveld

