Verslag wijkraad Othene
Datum: 13 februari 2017

Notulist: Erwin Joosse

Aanwezig: Erik van Boom (voorzitter), Cees Wissel (wijkcoördinator gemeente
Terneuzen), Frank van Hulle ( Gemeente Terneuzen) Erwin Joosse ( penningmeester),
Katja Snouwaert ( Clavis)
Afwezig;
Gast: diverse bewoners.
Volgende vergadering: 3 april 2017, 19.30 uur
Locatie: Brede school “Othene”.

1. Opening.
Erik van Boom opende de vergadering om 19.30 uur en heet eenieder van harte
welkom.
We doen een kort voorstelrondje voor de nieuwe gezichten.
2. Inloopkwartier
- Email correspondentie Fam. Aerde en Clavis had niet in de
notulen gehoeven. In vervolg zal hier zorgvuldiger mee om
gegaan worden
- Er zijn problemen geweest met de mail van de wijkraad,
waaronder toegang en er was sprake van een “hack”
3. Ingekomen stukken
Mail over zelf te ondernemen actie om de snelheid in de wijk te beperken
en de veiligheid te vergroten. De houding van Am in deze ( handen af en
verantwoordelijkheid bij bewoners) leidt tot wat ophef. AM, gemeente en
bewoner(s) gaan in overleg.
Containerpark aannemers is nog niet zoals het hoort
Verkeer en parkeren door diverse ( onder) aannemers overloopt ook niet
naar wens. Bij reactie richting “werklui” komen er grover (verbale)
reacties). Punten m.b.t. AM zijn reeds aan hen gecommuniceerd.
Problemen met de visdiefjes wordt gevolgd. Broedseizoen begint rond
volgende vergadering. Gemeente stelt wederom lint ter beschiking.

4. Notulen vorige vergadering
- Naam van Natasja is fout gespeld dit moet Florussen zijn. E.e.a. wordt
aangepast. Notulen worden verder goedgekeurd en zullen worden
gepubliceerd.
- Actielijst Wijkraad Othene:
• Wat is de status van de AED en AED cursussen/ mogelijkheden
hiervoor en aanmeldingen “Hartveilig Wonen”?
• Verlichting vlinderlaan zou 3-4 gerealiseerd zijn. E.e.a. afwachten
• Aanvraag subsidie, is opgepakt en ingevuld, inmiddels afgehandeld
• Vraag m.b.t. beschadigingen door strooiwagens, Gemeente kan hier
weinig aan doen. De berm hersteld in het voorjaar automatisch
• Volgende keer komt AM
Zie ook de website http://www.wijkraadothene.nl voor agendaplanning en notulen.
5. Mededelingen gemeente Terneuzen.
- Actielijst wordt besproken.
- Trottoir ad Vrijheidslaan is gerepareerd
- Diverse taluds worden in het voorjaar hersteld. Heeft geen zin met winters
weer.
- Gemeente ( Frank v Hulle) zal samen met bewoners en AM in gesprek gaan
om te komen tot een structurele oplossing voor een inmiddels langdurig
bestaande probleem,
- Situatie rondom de school. Na langdurig overlegzijn er plannen om diverse
aanpassingen plaats te laten vinden aan zowel het gebouw als de omgeving
om te bewerkstelligen dat de problemen verminderen e.e.a is nog in de
ontwerp fase
- Asfaltonderhoud Vrijheidslaan, inmiddels ook gebeurt.
- Paaltjes op trottoir als oplossing voor bijv. de parkeerproblematiek? Geen
optie. Beleid is juist ( i.v.m. onder meer onkruidbestrijding ) dat de paaltjes in
aantal afnemen.
- Wellicht strenger beleid op asociaal ( parkeer) gedrag rond de school. Cees
kijkt wat de mogelijkheden zijn.
6. Mededelingen politie
- Geen
7. Mededelingen Clavis
- Geen
8. Rondvraag wvttk.
-

-

In het verlengde van de Kristaldreef loopt het asfalt te breed door, de paaltjes
om de weg te scheiden van het fietspad zijn weggehaald. Nu kunnen er te
makkelijk auto’s op het fietspad komen. Leidt tot gevaarlijke situaties
De rotonde meeuwen moeten schoongemaakt worden.
Rondje kreek? Wellicht meer nieuws volgende vergadering
Bij t haventje zullen een aantal camperplaatsen komen ter vervanging van de
plaatsen bij de sluizen. Bij de sluizen wordt tijdelijke huisvesting van o.a. ’t

-

portaal gerealiseerd. Hoe zit dit met de plaatsen voor de campers e.d. rond de
kermis/ havenfeesten? Waar gaan deze staan? Hier komt men op terug
Volgende keer 3-4-2017 zal AM aansluiten om vragen te beantwoorden en
een toelichting op de plannen te geven.

9. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn inbreng en sloot de vergadering om 20.30
uur.
Volgende vergadering 3 april 2017
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Brede school Othene.

