Verslag wijkraad Othene
Datum: 3 april 2017

Notulist: Erwin Joosse

Aanwezig: Erik van Boom (voorzitter), Cees Wissel (wijkcoördinator gemeente
Terneuzen), Erwin Joosse ( penningmeester)
Afwezig;
Gast: diverse bewoners.
Volgende vergadering: 12 juni 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. AM sluit deze vergadering aan om een presentatie te geven en ragen van
de bewoners te beantwoorden.
We doen een kort voorstelrondje voor de nieuwe gezichten.
2. Inloopkwartier
Diverse bewoners geven aan dat er nog steeds te hard gereden wordt in de
wijk. Ook wordt de overlast van aannemers/ bouwvakkers en hun
materieel/ wagens genoemd als irritatiepunt
Am blijft de (onder) aannemers op de vingers tikken en actie ondernemen
tav verkeer
Ook worden de ( blijvende) snelheidsproblemen aan de Margarethaweg
nogmaals benoemd. Een oplossing hiervoor is momenteel niet voor
handen, er zijn hierop reeds diverse acties ondernomen..
3. Ingekomen stukken
Handhaving parkeren rond de school heeft inmiddels een keer
plaatsgevonden. Gekeken gaat worden naar een volgende datum om
nogmaals te controleren.
4. Notulen vorige vergadering
Notulen worden goedgekeurd.
Zie ook de website http://www.wijkraadothene.nl voor agendaplanning en notulen.

5. Presentatie AM Wonen
We krijgen een presentatie te zien waarin AM een toelichting geeft op hetgeen
men afgelopen jaar gerealiseerd heeft. Hierbij valt onder meer te denken aan:
|Geheel overdragen fase 1 & 2 aan de gemeenten
Vlinderlaan woonrijp en het plaatsen van 2 bruggen
16 woningen monarch
Ook werpen we een blik in de toekomst, waarbij de volgende fases van Othene
langzaam gestalte zullen krijgen. Een van de projecten die als eerste van start
gaat/ is gegaan is de “Vliegende Hollander” ook geeft men aan in mei het
“piratenschip” feestelijk te zullen openen en een inloop dag te organiseren voor
geïnteresseerden in de nieuwe plannen in Othene.
Ook is er voor de volgende vergadering nog een afspraak gepland met de
bewoner(s) vd Schoenerwerf en AM om de situatie te bespreken.

6. Mededelingen gemeente Terneuzen.
- Actielijst wordt besproken.
- Handhavingsactie is opgestart, directe sancties verwelkomen wij
- Talud eiland brokkelt af, wordt van het voorjaar nog opgelost
7. Mededelingen politie
- Geen,
8. Mededelingen Clavis
- Geen
9. Rondvraag wvttk.
- Kan afdeling groen wat aan de losse bomen in de Roerdomp doen?
- De oplossing met de paaltjes lijkt te werken, wellicht ook voor de Aldi? Ces
neemt hierover contact op met de Aldi
-

10. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn inbreng en sloot de vergadering om 20.uur.
Volgende vergadering 2017
Tijdstip: 19.30 uur juni
Locatie: Brede school Othene.

