Investeringen in zeewering
Newport – De herfststorm van oktober heeft maar weer
eens duidelijk gemaakt dat het de Kanaaleilanden aan
een behoorlijke zeewering ontbreekt. Onder andere
Portland, West End en Hearst werden wederom vrij
zwaar getroffen door overstromingen. Op basis van
enkele grootschalige studies deelde men de
risicogebieden op in 3 categorieën. Categorie A omvat de
zones waar een grootschalige ingreep noodzakelijk is,
zoals Portland en West End. Categorie B bevat steden als
Port Meryton, Hearst en de Haven van Wellingdon, die
indirect worden bedreigd door het water. In Categorie C
zijn onbewoonde zones ondergebracht.
Een eerste fase is de versteviging van de dijken en de
bouw van nieuwe waterkeringen. Zo wordt er rond de
luchthaven van Wellingdon een ringdijk aangelegd en
worden bepaalde stranden opgehoogd en dijken
verzwaard. Een tweede fase is de aanleg van
buffergebieden voor rivieren en het bekijken van de
mogelijkheid om bepaalde riviermondingen opnieuw in
te richten. Daarna volgt een evaluatieperiode.
Staatssecretaris voor Noordzee en Milieu Kate Hague
(NGP) maakte op 24 november bekend dat de regering
110 miljoen euro uittrekt om deze werken te realiseren.
De uitvoering zal worden toevertrouwd aan een team
van voornamelijk Nederlands-Duitse specialisten. De
oplevering van de eerste kunstwerken staat gepland
voor het voorjaar van 2018.

Erfmarkies Lucas of Hearst doet troonsafstand
Officieel vanwege labiele gezondheid, werkelijke reden blijft gissen
Hearst – Verrassend nieuws uit de markiezelijke familie: op 21 december werd bekendgemaakt dat de Erfmarkies van de Kanaaleilanden, Lucas of Hearst zijn rechten op opvolging
officieel aan zijn jongere broer James heeft doorgegeven.
In het bijzijn van de twee hoogste parlementaire functionarissen werden de papieren vorige
week getekend. Na een bijzonder lange en onzekere periode was het de Erfmarkies zelf die
de beslissing nam. In het communiqué dat door het paleis werd uitgegeven was het volgende
te lezen: “Op 12 december 2016 heeft Lucas of Hearst, Erfmarkies der Kanaaleilanden diens
rechten om de zittende Markies op te volgen officieel doorgegeven aan diens jongere broer
James. Vanwege chronische gezondheidsproblemen ziet de Erfmarkies zichzelf door deze
kwaal niet in staat enig ambt uit te oefenen in de toekomst. De akte en bijhorende bepalingen
werden ondertekend in aanwezigheid van Staatsminister Sophie Paget en Minister van
Binnenlandse Zaken Samuel Houston.”
Blijft echter de vraag wat de specifieke reden voor de overdracht is. Er zijn reeds
verscheidene speculaties gedaan omtrent de labiele gezondheid van de Erfmarkies, een
hypothese die gestaafd wordt door het feit dat de Markies met zijn vrouw en zoon werd
gezien aan het Charing Cross Hospital te Londen. Landelijke media blijven evenwel gissen
over de reden van dat bezoek. Enkele dagen later werd het gezin weer te Haseley
gesignaleerd. De Markies heeft intussen de kranten gevraagd geduld te oefenen: “We zullen u
een allesomvattende verklaring voorleggen wanneer mijn zoon heeft beslist dat de tijd
daarvoor rijp is.”

Administratieve indeling hernieuwd
Creatie van Civil Parishes en Landschappen
Port Meryton – De administratieve herindeling van het land is sinds 30 oktober een feit. Op
25 september besliste de regering, in samenspraak met de provinciale besturen, het land
opnieuw in te delen op twee vlakken: gemeentes en natuur.

Newport tijdens de overstroming van 2011

AGL-conferentie op de Kanaaleilanden
Aylesbury – Voor het eerst sinds de Kanaaleilanden lid
zijn van de Aardse Geofictieve Liga zal de Conferentie in
ons land worden georganiseerd.

De belangrijkste beweegreden voor deze plannen was de herverdeling van de
gemeentediensten. Volgens het Provincial Services Decree uit 2008 dienen alle gemeenten
van ons land zichzelf te voorzien in bepaalde diensten, zoals vuilnisophaling, brandweer en
politie.
Al snel bleken enkele kleinere gemeenten, onder andere Mill’s End en Harpsden het decreet
niet na te kunnen leven vanwege hun geringe inwoneraantal. Zo moest bij bepaalde
interventies beroep worden gedaan op de diensten van naburige gemeenten.
Vier studiebureaus kwamen elk met een plan voor de hertekening, maar het was uiteindelijk
het bureau CEGES-SOMA dat aan het langste eind trok. Het plan dringt het aantal gemeentes
terug van 21 naar 15 plus 1. De oude adellijke gebieden worden vervangen door zogenaamde
Civil Parishes. De kleinere gemeenten worden gefuseerd tot één blok of worden aangehecht
bij buursteden. De opmerkelijkste verandering is de toevoeging van Shiplake aan Wellingdon,
waarmee 7 kilometer aan historische grenslijn is verdwenen.
Een tweede verandering is de creatie van zogenaamde Landschappen. Dit zijn 11 gebieden
die vooral van belang zijn voor natuurbehoud en toerisme- en cultuurbeleving.

Gaststad van dienst is Aylesbury. Een speciaal voor deze
gebeurtenis samengestelde commissie koos een vrij
ongewone plek uit om de conferentie te houden. Het
International Congress Centre te Wellingdon werd
opzijgeschoven ten voordele van de gebouwen van het
King’s College. De rustieke vertrekken van het inmiddels
meer dan 200 jaar oude gebouw krijgen de eer de hooggeplaatste gasten te ontvangen.
Er staan wederom diverse onderwerpen op de agenda.
Zo heeft de Centraal-Europese staat Pannonië het AGLlidmaatschap aangevraagd, dient er een nieuwe directeur
voor het Ylieen-Centrum aangeduid te worden en verder
staan er ook nog besprekingen i.v.m. verdragen op het
programma.
Blijft echter het probleem van de relatieve inactiviteit
van de Liga. Zo wordt er gefluisterd dat er nog te weinig
impulsen zijn om de Liga nieuw leven in te blazen.
Benieuwd wat deze conferentie oplevert!
Kaart van de vernieuwde indeling

