Verslag wijkraad Othene
Datum:12 juni 2017

Notulist: Erik van Boom

Aanwezig: Erik van Boom (voorzitter), Cees Wissel (wijkcoördinator gemeente
Terneuzen),
Afwezig; Erwin Joosse ( penningmeester), Frank van Hulle, Kim Demesmaecker ( politie)
Gast: diverse bewoners.
Volgende vergadering: 11 September 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
Diverse bewoners geven aan dat er nog steeds te hard gereden wordt in de
wijk. Voornamelijk bij rotonde op de Laan van Othene /Vogellaan.
Crossen op rotonde geeft veel overlast.
In de Aurelia zijn in de brandgang de zinkputten vol met zand/grond. Wie
is hiervoor verantwoordelijk. Deze straat is opgeleverd naar de Gemeente
Terneuzen. Doorverwezen naar AM of anders via de MOR van de
Gemeente Terneuzen melden.
Op de Reuzenhoeksedijk is het in de vroege ochtend soms gevaarlijk als
eigenaren van honden hun hond gaan uitlaten in natuurpark. Ze komen op
diverse plaatsen door de bossen wat gevaarlijke situatie oplevert.
Aangegeven dat dit onder het Waterschap valt.
Verzoek op aan beide zijden van de brug bij Brede school Othene van
twee naar 1 paal te gaan aangezien deze niet breed genoeg is. Tevens
liggen er op diverse plaatsen planken los. ( actie wijk coördinator )
Perceel aan de Jacobsschelp 68 ondervind hinder van veel onkruid rond
hun afrastering. Wordt slechts gemaaid tot op 1 meter van de afrastering.
Aangegeven dat men hiervoor contact moet opnemen met AM Wonen.
Op de Margarethaweg liggen kabels over het wegdek. Waarom ?
Niet bekend bij wijk coördinator. Zal dit navragen.
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3. Ingekomen stukken
Email van bewoner dat mensen lastig worden gevallen door auto’s in
Othene Zuid op de Laan van Othene door rijdende auto’s. Reeds
doorgegeven aan de Politie
In de Waterlelie is een vos gesignaleerd welke kippen/konijnen dood van
bewoners. Aangegeven dat te melden via de MOR van de Gemeente
Terneuzen.
Presentatie van AM Wonen ontvangen van vorige vergadering. Reeds
verstuurd met uitnodiging van deze vergadering.
4. Notulen vorige vergadering
Notulen worden goedgekeurd.
Zie ook de website http://www.wijkraadothene.nl voor agendaplanning en notulen.

5. Mededelingen gemeente Terneuzen.
- Actielijst wordt besproken.
- Vraag wordt gesteld over tweede school in Othene Zuid conform
bestemmingsplan. Wijk coördinator zoekt uit.
- Talud eiland brokkelt af bij Brede school Othene. Loopt en zal binnenkort
worden opgelost.
- Gesprek buurtbewoners Schoenerwerf – AM Wonen – Gemeente Terneuzen
heeft plaatsgevonden. Er zijn lussen gelegd op 3 locaties om aantal
voertuigen te meten en hun snelheid. Wijk coordinator geeft toelichting op
resultaten en zal deze z.s.m. per email rondsturen.
Uitkomst Schoenerwerf 38 km/uur gemiddeld
Uitkomst Schepenlaan 31 km/uur gemiddeld
Uitkomst Molenweg 38 km/uur gemiddeld
Over de Molenweg zijn er over een periode van 4 weken 1500 voertuigen
gepasseerd wat zeer hoog is. Is alleen toegankelijk voor vrachtverkeer en
NIET voor personenauto’s. Blijft punt van aandacht en handhaving voor de
Politie.
- Wij coördinator heeft bezoek gebracht aan ALDI. Er wordt nagedacht over
het plaatsen van paaltjes voor hun door om zo de overlast te beperken. Wel
verzoek aan de ouders uit de wijk om hun kinderen de troep welke ze
achterlaten op te ruimen.
6. Mededelingen politie
- Geen.
7. Mededelingen Clavis
- Geen.
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8. Rondvraag w.v.t.t.k.
- Speeleiland in Othene Zuid is een suc6 en wordt veel gebruikt. Echter zijn de
stapstenen glad en gevaarlijk. Navragen bij AM wonen of hier nog iets aan te
doen is.
Tevens zijn de wandelpaden/voetpaden nog steeds niet voorzien van een
asfalt laag. Dit was wel toegezegd door AM Wonen maar is nog steeds niet
uitgevoerd.
- Aandacht voor de meerkoeten en eenden met pasgeboren jongen. A.U.B. niet
lokken en dan met kluiten bekogelen !!

9. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn inbreng en wenst iedereen een prettige
zomervakantie en sloot de vergadering om 21.00 uur.
Volgende vergadering 11 September 2017
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Brede school Othene.
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