Nieuwsfeiten over de wijk Othene uit het jaar 2014.
2 juni 2014
Officieel geopende Margarethapolder stadspark voor Othene

TERNEUZEN - De Margarethapolder bij de Terneuzense wijk Othene is maandag officieel
geopend als stadspark door gedeputeerde Carla Schönknecht en leerlingen van de
Irisschool. Ze knipten samen een aantal linten door in een schilderijlijst, die de toegang tot
het 'stadspark' vormt.
De gedeputeerde was een beetje laat, want de polder op de kruising van de Margarethaweg
en de Reuzenhoeksedijk is al een jaar of twee in gebruik als wandelpark voor inwoners van
de Terneuzense wijk Othene.
De eerste tachtig hectare zijn alleen te beleven vanachter een gluurmuur of tijdens een
excursie van Staatsbosbeheer. De zestig hectare aan de zuidkant zijn voor iedereen (te
voet) toegankelijk.
Staatsbosbeheer hoopt dat de gemeente het zuidelijke deel van de Margarethapolder echt
als stadspark gaat zien. Als Terneuzen het onderhoud overneemt, kan er meer voor
recreatief medegebruik worden gedaan, verwachten de boswachters.
Het uitkijkpunt op een heuveltje is, vooral door de jeugd, ontdekt als ontmoetingsplaats. Als
de jongeren hun bierdoppen en chipszakken mee terugnemen, vindt Staatsbosbeheer dat
prima. Boswachter Marijke Lieman was heel blij van een trouwe wandelaar te horen, dat ze
vaak een plastic zak meeneemt om troep te verzamelen en thuis in de rolemmer te gooien.
Bron : PZC

7 februari 2014
Twee inbrekers aangehouden in Terneuzen

TERNEUZEN - Na een melding van een alerte getuige, zijn vrijdag middag twee mannen in
Terneuzen aangehouden voor woninginbraak.
De getuige gaf rond 12.00 uur aan dat een man rond een woning aan de Laan van Othene
liep. Ook zou er in de buurt een onbekende auto geparkeerd staan. De melder vond het
verdacht.
Agenten controleerden de auto, maar de man in de auto voldeed niet aan het signalement.
Even later werden de agenten aangesproken door een voorbijganger die vertelde dat er twee
mannen bij de auto hoorden. De agenten gingen terug en zagen de tweede man die wel aan
het signalement voldeed, in de auto stappen.
Beide mannen zijn aangehouden. In de auto werd de buit van een woninginbraak en
inbrekersgereedschap gevonden. De auto is in beslag genomen.

Bron : PZC

1 januari 2014
Nieuwjaarsduik 2014 Othene wederom een succes !!

Zie meer foto's op de site.

