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Advertorials

<    de OV-chipkaart         — ]
[               komt eraan 

Kies uw OV-chipkaart
Niet elke reiziger is hetzelfde. Daarom zijn er
verschillende OV-chipkaarten.
•   De persoonlijke OV-chipkaart biedt het meeste 

gemak. Hij kan automatisch worden opgeladen, 
zodat u altijd voldoende saldo heeft. Met deze 
kaart krijgen kinderen tot 12 jaar en senioren 
vanaf 65 jaar automatisch korting. Via een 
persoonlijke pagina op www.ov-chipkaart.nl kunt 
u uw gegevens bijhouden en bijvoorbeeld het 
automatisch opladen aanvragen. Bij diefstal of 
verlies kunt u de kaart blokkeren.

•  De anonieme OV-chipkaart kan door verschillende 
mensen gebruikt worden, alleen niet tegelijk.

Welke kaart u ook kiest, met uw gegevens wordt
zorgvuldig omgegaan. De OV-bedrijven houden zich
aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Op termijn geen strippenkaart meer 
Voorlopig blijft de strippenkaart nog geldig.
Uiteindelijk wordt de strippenkaart in heel Nederland
stap voor stap afgeschaft. U kunt dan alleen nog met
de OV-chipkaart reizen. De OV-bedrijven zullen u hier
tijdig over informeren.

Meer weten?
•  Klantenservice OV-chipkaart: www.ov-chipkaart.nl,  

telefoon 0900-0980 (€ 0,10 p.m.).
•  Het OV-bedrijf in uw regio:  

-  www.connexxion.nl, 0900-2666399 (lokaal tarief) 
op werkdagen bereikbaar van 08:00-19:00 uur.

 -  www.veolia-transport.nl, 013-5499919 (lokaal tarief) 
of klantenservice@veolia-transport.nl.

• De website van de provincie Zeeland: www.zeeland.nl.
•  Via Postbus 51 kunt u een uitgebreide informatiefolder 

over de OV-chipkaart aanvragen (www.postbus51.nl 
of 0800-8051).

• De Goede Kant Op, www.degoedekantop.nl.
• www.studentenov-chipkaart.nl.

Zeeland klaar voor nieuw vervoersbewijs 
U heeft er vast al van gehoord: OV-bedrijven en  
overheden zijn bezig de OV-chipkaart in te voeren, 
één kaart voor al het openbaar vervoer in Nederland. 
Vanaf maart is het ook in Zeeland zover. U kunt dan 
ook in de bussen van Veolia en Connexxion de 
OV-chipkaart gebruiken. 

Altijd in- en uitchecken
Reizen met de OV-chipkaart is eenvoudig. U laadt uw 
kaart op met een bedrag in euro’s of bijvoorbeeld 
met een abonnement. Daarmee kunt u op reis. Voort-
aan moet u bij elke rit in- en uitchecken. Aan het begin 
van de reis checkt u in door de OV-chipkaart voor een 
kaartlezer te houden. Check op dezelfde manier uit bij 
het verlaten van de bus. De gereisde afstand wordt 
automatisch berekend. U hoeft niet meer na te denken 
over het aantal zones en u betaalt voor de daadwerkelijk 
afgelegde afstand.
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vanaf 65 jaar automatisch korting. Via een 
persoonlijke pagina op www.ov-chipkaart.nl kunt 
u uw gegevens bijhouden en bijvoorbeeld het 
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Voor iedereen een passende OV-chipkaart
Niet elke reiziger is hetzelfde. Daarom zijn er verschillende 
OV-chipkaarten.
•   De persoonlijke OV-chipkaart biedt het meeste gemak. Hij kan 

automatisch worden opgeladen, zodat u altijd voldoende saldo 
heeft. Met deze kaart krijgen kinderen tot 12 jaar en senioren 
vanaf 65 jaar automatisch korting. Via een persoonlijke pagina 
op www.ov-chipkaart.nl kunt u uw gegevens bijhouden en 
bijvoorbeeld het automatisch opladen aanvragen. Bij diefstal  
of verlies kunt u de kaart blokkeren.

•  De anonieme OV-chipkaart kan door verschillende mensen 
gebruikt worden, alleen niet tegelijk.

Welke kaart u ook kiest, met uw gegevens wordt zorgvuldig 
omgegaan. De OV-bedrijven houden zich aan de Wet bescherming 
persoonsgegevens.

Meer weten?
•  Klantenservice OV-chipkaart: www.ov-chipkaart.nl,  

telefoon 0900-0980 (€ 0,10 p.m.).
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 -  www.veolia-transport.nl, 013-5499919 (lokaal tarief) 
of klantenservice@veolia-transport.nl.

• De website van de provincie Zeeland: www.zeeland.nl.
•  Via Postbus 51 kunt u een uitgebreide informatiefolder over de 

OV-chipkaart aanvragen (www.postbus51.nl of 0800-8051).
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• www.studentenov-chipkaart.nl.

Zeeland klaar voor nieuw vervoersbewijs 
U heeft er vast al van gehoord: OV-bedrijven en overheden 
zijn bezig de OV-chipkaart in te voeren, één kaart voor al 
het openbaar vervoer in Nederland. Vanaf maart is het ook 
in Zeeland zover. U kunt dan ook in de bussen van Veolia en 
Connexxion de OV-chipkaart gebruiken. 

Altijd in- en uitchecken
Reizen met de OV-chipkaart is eenvoudig. U laadt uw kaart op met 
een bedrag in euro’s of bijvoorbeeld met een abonnement. Daarmee 
kunt u op reis. Voortaan moet u bij elke rit in- en uitchecken. Aan 
het begin van de reis checkt u in door de OV-chipkaart voor een 
kaartlezer te houden. Check op dezelfde manier uit bij het verlaten 
van de bus. De gereisde afstand wordt automatisch berekend. U 
hoeft niet meer na te denken over het aantal zones en u betaalt 
voor de daadwerkelijk afgelegde afstand.

Op termijn geen strippenkaart meer 
Voorlopig blijft de strippenkaart nog geldig. Uiteindelijk wordt de 
strippenkaart in heel Nederland stap voor stap afgeschaft. U kunt 
dan alleen nog met de OV-chipkaart reizen. De OV-bedrijven zullen 
u hier tijdig over informeren.
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• De Goede Kant Op, www.degoedekantop.nl.
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Zeeland klaar voor nieuw vervoersbewijs 
U heeft er vast al van gehoord: OV-bedrijven en overheden zijn bezig de 
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Altijd in- en uitchecken
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Op termijn geen strippenkaart meer 
Voorlopig blijft de strippenkaart nog geldig. Uiteindelijk wordt de 
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Welke kaart u ook kiest, met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. 
De OV-bedrijven houden zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Op termijn geen strippenkaart meer 
Voorlopig blijft de strippenkaart nog geldig. Uiteindelijk wordt de strippenkaart
in heel Nederland stap voor stap afgeschaft. U kunt dan alleen nog met de 
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•  Via Postbus 51 kunt u een uitgebreide informatiefolder over 
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• De Goede Kant Op, www.degoedekantop.nl.
• www.studentenov-chipkaart.nl.

Zeeland klaar voor nieuw vervoersbewijs 
U heeft er vast al van gehoord: OV-bedrijven en over-heden zijn bezig de 
OV-chipkaart in te voeren, één kaart voor al het openbaar vervoer in 
Nederland. Vanaf maart is het ook in Zeeland zover. U kunt dan ook in de 
bussen van Veolia en Connexxion de OV-chipkaart gebruiken. 

Altijd in- en uitchecken
Reizen met de OV-chipkaart is eenvoudig. U laadt uw kaart op met een bedrag 
in euro’s of bijvoorbeeld met een abonnement. Daarmee kunt u op reis. 
Voortaan moet u bij elke rit in- en uitchecken. Aan het begin van de reis checkt 
u in door de OV-chipkaart voor een kaartlezer te houden. Check op dezelfde 
manier uit bij het verlaten van de bus. De gereisde afstand wordt automatisch 
berekend. U hoeft niet meer na te denken over het aantal zones en u betaalt 
voor de daadwerkelijk afgelegde afstand.

<    de OV-chipkaart         — ]
[               komt eraan 

   Dagbladen Zeeland, h-a-h- bladen Zeeland, Lijf en Z!gn Magazine, februari 2010
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Bibliobus
Bibliobus Biblioservicebus
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Hoe vraag ik de gratis persoonlijke 
OV-chipkaart aan?

• www.zeeuwseovchipkaart.nl

• 0900 - 2100800 (lokaal tarief)

• Via een aanvraagpakket verkrijgbaar 

in de Bibliobus

• Bij het OV-chipkaart infopunt op locatie: 

check voor locaties www.zeeuwseovchipkaart.nl

Voordelen persoonlijke OV-chipkaart:

• Altijd voldoende saldo op je kaart door 

automatisch opladen

• Eén kaart voor al het openbaar vervoer

• Na bestellen kaart, binnen 4 weken in huis

direct klaar voor gebruik

• Bespaar € 7,50 op je aanvraag

• Geschikt voor leeftijdskorting

• Speciale Zeeuwe editie

Vraag NU de gratis 
persoonlijke OV-chipkaart aan!
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OV-Chipkaart Infopunt
50 locaties in juni, september, oktober, november en december 2010

Interieur
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[
  De Zeeuwse editie van de 

[  persoonlijke OV-Chipkaart

Voorkant

achterkant
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_Campagne Beelden_
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Actie website

GRATIS PERSOONLIJK ZEEUWSE OV-CHIPKAART 
Over enige tijd is de OV-chipkaart het enige vervoerbewijs voor bus, trein, tram en metro in Nederland. Inmiddels is de 

OV-chipkaart ook te gebruiken in heel Zeeland. De provincie Zeeland wil u daarom in een zo vroeg mogelijk stadium 

laten kennismaken met de OV-chipkaart door hem u nu gratis aan te bieden. Hiermee bespaart u € 7,50 en krijgt u  

de OV-chipkaart binnen 4 weken thuisgestuurd, direct klaar voor gebruik! Bestel daarom NU gratis uw persoonlijke 

OV-chipkaart met automatisch opladen, want de actie loopt zolang de voorraad strekt.

Veel gestelde vragen Meer informatieVoorwaarden

Meer weten over de OV-chipkaart en 

automatisch opladen?

Geldt de actie ook voor mij en wat zijn 

de voorwaarden?

Voor meer informatie en het aanvragen 

van een papieren aanvraagformulier 

bel 0900-2100800 (lokaal tarief)

VRAAG NU AAN!

www.zeeuwseovchipkaart.nl
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Schriftelijk aanvraagpakket

geldig tot

23-10-2013

kaartnummer

3528 0100 1234 5678

o.V. reiziger

08-05-1963 m

geldig tot

23-10-2013
23-10-2013

kaartnummer

3528 0100 1234 5678

o.V. reizigereizigereiziger

08-05-1963 
08-05-1963 
08-05-1963 m

AANVRAAGPAKKET PERSOONLIJKE 

ZEEUWSE OV-CHIPKAART

o
08-05-1963 

3528 0100 1234 5678

o

geldig tot

23-10-2013

kaartnummer

3528 0100 1234 5678

o.V. reiziger

08-05-1963 m

geldig tot

23-10-2013
kaartnummer

3528 0100 1234 5678

o.V. reiziger
08-05-1963 m

ZLS_Envelop_10F929_.indd   1

07-05-10   09:21

Persoonlijke Zeeuwse OV-chipkaart

geldig tot23-10-2013kaartnummer3528 0100 1234 5678
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Aanvraagpakket persoonlijke zeeuwse ov-chipkaart

Beste reiziger,

Over enige tijd is de OV-chipkaart het enige vervoerbewijs voor bus, trein, tram en metro in Nederland. 

De provincie Zeeland wil u alvast laten kennismaken met de OV-chipkaart. Bestel daarom gratis uw  

persoonlijke OV-chipkaart met automatisch opladen. De actie loopt zolang de voorraad strekt.

De voordelen van de persoonlijke OV-chipkaart met

automatisch opladen:•  Altijd voldoende saldo om te reizen. U hoeft niet meer in  

de rij te staan voor een balie of automaat.

•  Persoonsgebonden korting voor kinderen onder de 12 jaar  

en senioren vanaf 65 jaar.• Te blokkeren bij verlies of diefstal.
•  De persoonlijke OV-chipkaart met automatisch opladen  

krijgt u gratis thuisgestuurd.
Vraag nu uw persoonlijke OV-chipkaart aan. Vul het

bijgevoegde aanvraagformulier volledig in en stuur alles op

in de antwoordenvelop. Een postzegel plakken is niet nodig!

Aanvragen kan ook op www.zeeuwseovchipkaart.nlWilt u meer weten over de OV-chipkaart? Kijk dan op

www.ov-chipkaart.nl. U kunt daar ook filmpjes bekijken

die precies laten zien hoe de OV-chipkaart werkt.
Met vriendelijke groet,Klantenservice OV-chipkaart

Brief

* Tip: Houd bij de keuze van het automatisch 

        oplaadbedrag rekening met het instaptarief 

         van de NS.

0900-0980 (€ 0,10 p.m.) | www.ov-chipkaart.nl
PZL 001 A

Ja, ik kies voor het gemak om altijd voldoende saldo op mijn persoonlijke OV-chipkaart te 

hebben staan. Dit betekent dat elke keer als het saldo op de OV-chipkaart onder de € 5,- 

komt, het saldo automatisch wordt opgeladen met het bedrag* dat ik aankruis.€ 20,- per keer

€ 10,- per keer

Ga verder op de achterzijde

Voor automatisch opladen is een kopie van 

het legitimatiebewijs van de rekeninghouder 

verplicht.
€ 50,- per keer                             

thcalseG

mutadetroobeG

Man
Vrouw

Algemene VoorwaardenOp de OV-chipkaart zijn de Algemene Voorwaarden OV-chipkaart van toepassing. Op het 

gebruik van “automatisch opladen” zijn de Algemene Voorwaarden Automatisch Opladen van 

toepassing. U kunt kennis nemen van deze Algemene Voorwaarden op www.ov-chipkaart.nl, 

via de Klantenservice OV-chipkaart: 0900-0980 (€ 0,10 p.m.) of bij een Verkoop- & Informatie-

punt. Ze worden u kosteloos toegezonden op uw verzoek.
PrivacybeleidTLS verwerkt uw gegevens voor een goede werking van de OV-chipkaart, het OV-chipkaart-

systeem en de uitvoering van de overeenkomst met u. TLS neemt gegevens op in haar 

administratie voor verschillende doeleinden, waaronder de eventuele productie van een nieuw 

exemplaar van uw persoonlijke OV-chipkaart. TLS is hiervoor de verantwoordelijke in de zin 

van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). U kunt kennisnemen van het volledige 

privacybeleid van TLS op www.ov-chipkaart.nl of via de Klantenservice OV-chipkaart  

0900-0980 (€ 0,10 p.m.). U kunt ook een gratis exemplaar afhalen bij een Verkoop- &  

Informatiepunt. 

Pasfoto
Uw pasfoto wordt door TLS gebruikt om uw OV-chipkaart te maken. Er wordt een digitale  

versie van uw pasfoto bewaard om een nieuw exemplaar van uw OV-chipkaart te kunnen  

maken, bijvoorbeeld als u de kaart verliest. Door ondertekening van dit formulier geeft u  

uitdrukkelijk toestemming om uw pasfoto voor dit doel te verwerken. Bij bezwaar of vragen, 

bel de Klantenservice OV-chipkaart 0900-0980 (€ 0,10 p.m.).
Afkorting naam op OV-chipkaart
Op uw OV-chipkaart is een beperkte ruimte beschikbaar voor uw naam. Als uw naam te lang 

is om volledig te worden afgedrukt, kan er voor worden gekozen om slechts één voorletter te 

vermelden of tussenvoegsels en/of namen af te korten.

Tussenvoegsel(s)
Achternaam

Voorletter(s)

Straat

Plaats

Postcode

Huisnummer

Telefoon privé (zonder streepje)

Toevoeging

Telefoon werk (zonder streepje)

E-mailadres

@

Met dit formulier vraagt u een persoonlijke OV-chipkaart met automatisch opladen aan bij Trans Link Systems 

B.V. de uitgever van de OV-chipkaart. Deze OV-chipkaart is gratis voor inwoners van de provincie Zeeland.

Vul alles in met blokletters en gebruik een zwart of blauw schrijvende pen voor verwerking van dit formulier. 

Alleen aanvragen van inwoners uit Zeeland worden geaccepteerd.

PWL001_OVChip_Aanvr_WT.indd   1

20-05-2009   15:48:55

Aanvraagformulier persoonlijke Zeeuwse

OV-chipkaart met automatisch opladen.
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Stuur dit formulier terugvóór 15 januari 2011

Aanvraagformulier

Envelop
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Zeeuwse OV-chipkaart folder 

 

	 Waar	kan	ik	terecht	voor	meer	informatie?
Klantenservice OV-chipkaart:

•	 op internet: www.ov-chipkaart.nl 

  Hier vindt u ook filmpjes die u laten 

zien hoe de OV-chipkaart werkt en  

kunt u zien waar u kunt reizen met de 

OV-chipkaart en waar de strippenkaart 

niet meer geldig is.

•	 telefoon: 0900-0980 (€ 0,10 p.m.)

OV-bedrijven

•	 Connexxion. www.connexxion.nl of  

 0900-2666399 (lokaal tarief )

•	 Veolia Transport. www.veolia-transport.nl 

 of 013-5499919 (lokaal tarief )

9292 Reisinformatie

•	 op internet: www.9292ov.nl

•	 telefoon: 0900-9292 (€ 0,70 p.m.)

Let op

De inhoud van deze brochure is met 

uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Het 

kan voorkomen dat zaken gewijzigd zijn.

Check voor al uw antwoorden de 

veelgestelde vragen op www.ov-chipkaart.nl

april 2010

“In	principe		

verandert	er	niets,	

het	is	alleen	even	

wennen.”

090138-09 OV-Chipkaart_Folder 3.indd   1 23-04-10   12:52

Voorkant

Achterkant
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Media

Provincie Zeeland

Colofon
Redactie afdeling Communicatie en Statengriffie Provincie Zeeland Opmaak Prepress Provincie Zeeland
Fotografie Vincent van den Hoogen (Resto VanHarte), Six Senses (Zeeuwse OV-chipkaart), Jord Stenvert (Biobased Economy)
Reageren op deze uitgave van Provinciewerk? Of geïnteresseerd in verschenen nota's of wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met de mensen van het informatie-
centrum. Via de e-mail infocentrum@ zeeland.nl of per telefoon op 0118- 63 14 00. Of schrijf naar Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.
Bezoekadres: Provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg. De volgende Provinciewerk verschijnt 16 juni 2010.

Provinciewerk
Informatierubriek van de Provincie. Geïnteresseerd in het laatste nieuws? Kijk dan op www.zeeland.nl 02

/0
6/
10

Provincie maakt mogelijk

Eetkamer als ontmoetingsplek
De OV-chipkaart is inmiddels in heel Zeeland te gebruiken,
één kaart voor al het openbaar vervoer. Ondanks dat het
momenteel mogelijk is om naast de OV-chipkaart ook nog de
bestaande vervoersbewijzen te gebruiken, is het belangrijk
dat elke Zeeuw over een OV-chipkaart beschikt op het
moment dat dit het enige vervoersbewijs wordt in Zeeland.
Daarom biedt de Provincie Zeeland u een gratis persoonlijke
OV-chipkaart aan met automatisch opladen.

Direct klaar
U krijgt dan een Zeeuwse editie van de kaart, die in heel
Nederland is te gebruiken en waarmee u ook nog eens auto-
matisch saldo kunt opladen. Kortom: altijd voldoende saldo op
uw kaart. De gebruikelijke kosten van 7,50 euro voor de aan-
vraag van de OV-chipkaart hoeft u niet te betalen. Binnen vier
weken wordt de kaart gratis per post toegestuurd. Deze is
direct klaar voor gebruik.

Diverse aanvraagmogelijkheden
De gratis OV-chipkaart kunt u aanvragen via:
www.zeeuwseovchipkaart.nl. Als u niet beschikt over internet,
moet u eerst telefonisch een formulier aanvragen. Dit doet u
via 0900-21 00 800 (lokaal tarief). Het is ookmogelijk om de OV-
chipkaart aan te vragen bij het OV-chipkaart Infopunt op diver-
se locaties. Het Infopunt is een rijdend informatiecentrum,
waar u direct de kaart kunt aanvragenmet behulp van een pro-
motiemedewerker. De locaties en de data waarop het Infopunt
aanwezig is, zijn te vinden op:
www.degoedekantop.nl/chip/ov-chipkaart_infopunten.
Overigens blijft de vertrouwde strippenkaart nog geldig tot in
ieder geval eind 2010. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met 0900-21 00 800 of www.zeeuwseovchipkaart.nl.

Notanieuws: Bio als basis
De economie moet duurzamer en wat Zeeland betreft onder andere
de chemische industrie en energiesector. Deze sectoren hebben
namelijk een belangrijk aandeel in de Zeeuwse economie en er valt
veel milieuwinst te behalen. Het credo is ondermeer biobased eco-
nomy: een economie gebaseerd op groene grondstoffen.

De Provincie heeft een visiedocument met actieplan over deze groene
grondstoffeneconomie: 'Bio als basis: kader, kansen en keuzes voor
een Biobased Economy Zeeland'. Enerzijds laat het rapport zien wat de
Zeeuwse visie is op zo'n biobased economy. Anderzijds geeft het rap-
port aan dat er al ontzettend veel gebeurt, zoals de meer dan twintig
concrete initiatieven die al lopen of op het punt staan te starten.
Een voorbeeld is het Biobase Europe Opleidingscentrum in Terneuzen,
waar de procesoperators van de nabije toekomst zullen worden opge-
leid. U kunt dit visiedocument opvragen bij het provinciaal informatie-
centrum via de email: infocentrum@zeeland.nl of telefonisch
0118-63 14 00. Het rapport is ook te downloaden via
http://provincie.zeeland.nl/wonen/pseb/energie/

Resto VanHarte vestigt zich na de zomer in Middelburg. Om toerbeurten worden vijf Middelburgse grand
cafés de ontmoetingsplekwaarmensenuit alle lagen van de bevolking elkaar kunnen ontmoeten om lek-
ker met elkaar te eten. Dit zijn de Grand Cafés Getij (Oosterscheldestraat 18a), Buitenrust
(Buitenruststraat 221), Willem (Oranjelaan 17), Palet (J. van Reigersbergstraat 2) en 't Gasthuis
(Noordpoortplein 2).

Ontmoeten
Resto VanHarte is een onafhankelijke organisatie die investeert in de sociale cohesie van de Nederlandse
samenleving. Fred Beekers, directeur Resto VanHarte: 'Eén op de drie mensen heeft volgens het Sociaal
Cultureel Planbureau te kampen met eenzaamheid. Bovendien wordt eenzaamheid onder ouderen een
serieus probleem. Ik wilde hier iets aan doen en besloot restaurants op te zetten. Niet zozeer voor arme
mensen, maar voor mensen die behoefte hebben aan contact. Wij geloven in de eetkamer als ontmoetings-
plek en de maaltijd als bindmiddel en we zijn ervan overtuigd dat maatschappelijke integratie, participatie
en samenhang begint bij de mens zelf, zijn straat en zijn wijk. Maar, we zijn niet zomaar een restaurant.
Naast de maaltijden die we serveren, hebben we ook een ‘plus’programma.
Om mensen uit hun isolement te halen vormt Resto VanHarte samen met lokale sleutelfiguren een sociaal
netwerk. Vaak eten de wijkagent, de imam of de sociaal raadsman mee. Rondom de maaltijd organiseren
we activiteiten om mensen te informeren en met elkaar in contact te brengen. Onze keukens zijn leerwerk-
plekken voor scholieren en ze bieden vrijwilligers de kans om zinvol werk te doen. Daarnaast brengen we
vrolijkheid in de wijk en bieden we mensen kansen op een betere toekomst. Ons motto is: Eten, Ontmoeten
en Activeren. Er zijn inmiddels 23 resto's in Nederland met een nieuwe op komst in jullie provincie.'

Betaalbare maaltjden
'Vanuit onze beleidsprogrammering Sociale Zorg en het programma ‘meedoen en nieuwe kansen’ subsidië-
ren we dit initiatief met 15.000 euro,’ vertelt gedeputeerde George van Heukelom. ‘Ook in de Zeeuwse
samenleving zien we mensen die eenzaam zijn. Al is zien niet helemaal het juiste woord, want het is vaak
niet zichtbaar. Het is voor beleidsmakers dan ook heel moeilijk om wat te doen aan die problematiek.
Daarnaast wonen ook in Zeeland mensen die op of onder het bestaansminimum leven en soms daardoor
niet meer buiten de deur komen. Ze kunnen niet, durven niet en vereenzamen verder. Die problematiek is
somsmoeilijk op te sporen en door middel van een maaltijd kun je mensen op ongedwongen manier in con-
tact laten brengen met elkaar. De combinatie van betaalbare maaltijden voor minima en ontmoeting sprak
me zeer aan. Het kan een begin zijn van een netwerk. Zo'n ontwikkeling wil ik vanuit de Provincie graag aan-
jagen.
En waarom subsidiëren we nu juist in Middelburg? Allereerst omdat het initiatief zich hier voordoet en ook
vanuit de gemeente volop wordt gesteund. Daarnaast omdat er veel partners betrokken zijn bij het project.
Het kan volop op draagvlak rekenen. Het heeft voor ons echter pas het gewenste resultaat als de leer-
resultaten en de ervaringen van het project overdraagbaar worden voor andere delen van Zeeland. Dat is
ook wat we met Resto VanHarte afspreken.’

Kijk ook eens op http://loket.zeeland.nl/subsidies/zorg/bsz en www.restovanharte.nl

Vraag nu uw gratis
OV-chipkaart aan!

Een belangrijk voordeel dat Zeeland biedt voor een biobased economy zijn de
havens: voor gemakkelijk aan- en afvoer van grondstoffen.

Met de Resto's VanHarte, naast de geserveerde maaltijden, ook vrolijkheid in de wijk.

Festival Vestrock met live muziek en eco-art

Op 5 juni vindt een nieuw grensoverschrijdend festival plaats in Hulst, genaamd Vestrock.
Dit duurzame en eco-culturele festival is onderdeel van het samenwerkingsproject
'De Smeltkroes' en is het eerste festival van Europa dat vanaf de eerste editie CO2 neutraal is.
Tijdens het festival komen beeldende kunst, vormgeving, innovatie, wetenschap, professione-
le podiumkunsten, dans en muziek samen. De Smeltkroes is mede mogelijk gemaakt door een
subsidie van 10.000 euro van de Provincie. Meer informatie over het festival en het program-
ma: www.vestrock.nl

Sluitingsdag Provincie

Het Provinciehuis is gesloten op vrijdag 11 juni 2010.

Agenda

De Zeeuwse editie van de OV-chipkaart.
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