Verslag wijkraad Othene
Datum: 12 December 2016

Notulist: Erwin Joosse

Aanwezig: Erik van Boom (voorzitter), Cees Wissel (wijkcoördinator gemeente Terneuzen),
Erwin Joosse ( penningmeester),
Afwezig;
Gast: diverse bewoners.
Volgende vergadering: 13 februari 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
- Nieuwe AED aan school. Inmiddels 39 vrijwilligers voor hartveilig wonen.
Tevens oproep om je aan te melden voor de cursus. En korte uitleg wat een
AED is, het belang en de bekostiging van de AED volgt. Volgens de uitleg
ligt de kracht van de AED in de snelheid van toediening met een aanrijdtijd
van 5-6 minuten waar een ambulance er 15 over kan/ mag doen
- Vraag uit publiek m.b.t. AED wat moet ik doen als alles verlopen is, maar
graag vrijwilliger wil worden? Nieuwe cursus volgen met aansluitend
herhalingscursussen (4/2 uur)
- Wat is het aantal dat nodig is voor ene hartveilige wijk ( aantal vrijwilligers),
Hannet vraagt dit na
- Voorstel om oproep te plaatsen via FB bijvoorbeeld op de pagina van
Wijkraad Othene om zo meer response en vrijwilligers te krijgen
- Hoe wordt onderhoud apparaat gefinancierd? Bedoeling is dat de kosten
gedekt worden door de opbrengsten van de cursussen
- Tip van Hannet ziektekostenverzekeraar dekt vaak (deels) de kosten bij AED
training, kan individueel nagevraagd worden.
- Marc geeft aan dat er veel ingebroken wordt en vraagt om aandacht en actie
van politie en vraagt zich af of de politie zich er bewust van is. Marc heeft
tevens vermoeden van een gestolen kentekenplaat. Diverse auto’s en
woningen zijn al het doelwit geworden. Natasja neemt dit verder op i.v.m.
zwangerschapsverlof Kim. Buurt preventie Whatsapp zou hier deels in mee
kunnen helpen. Informatie via www.wabp.nl. Danny is hier beheerder van.
- Kim/ Natasja komt nog terug op de auto/ kenteken

Daarnaast ontvingen wij ook een aantal vragen voor AM Wonen, deze zijn via -mail gesteld
aan AM en teruggekoppeld. Tevens zal AM 3 april aanschuiven bij de vergadering.
- Is er al iets bekend over de verlichting in het eerste deel v.d. vlinderlaan?
Wanneer wordt dit geplaatst? We zijn druk doende met de (ontbrekende)
verlichting in de Vlinderlaan, Mercatorschans, eerste deel Koninginnepage,
eerste deel Rijnaakwerf en tpv. de gerealiseerde woningen aan de parallel
weg van de Laan van Othene. Naar verwachting hopen wij hier in Q1 2017
invulling te kunnen geven. We zijn in dit geval afhankelijk van de partners
van Delta, daar zij het exclusieve recht hebben om de verlichting te plaatsen
en aan te sluiten.
- Is er iets te doen of ( inmiddels) gedaan aan de veiligheid van de speelweide
bij de Ortelius schans; waar precies bedoelen jullie? het speeleiland tussen de
Orteliusschans en de Mercatorschans waar de stappen stenen zijn geplaatst en
de fundering voor het pad op het eiland is aangelegd? Verdere uitvoering
wacht op beter (warmer) weer in verband met het aanleggen van
asfalt/slijtlaag (dit geldt ook nog voor het aanbrengen van de slijtlaag t.p.v.
het wandelpad langs de waterkant in de Vlinderlaan.)
- (Op diverse wegen) hoe veilig zijn de wegen i.v.m. opliggende
rijplaten? Veilig genoeg voor een bouwterrein (max. snelheid 30 km/uur); het
leggen van rijplaten doen we om de ruimte naast de weg beschikbaar te
maken, zodat hier gemobiliseerd verkeer kan staan en er ruimte is om te laden
en te lossen;
- In diverse wateren is vuil geconstateerd, na het op peil brengen van het
water, vermoeden is dat dit van de bodem is gekomen na deze actie. Wij
zullen de aannemers nogmaals verwittigen zorg te hebben voor hun
bouwmateriaal en er voor te zorgen dat dit niet in het water kan waaien; Zo
nodig zullen wij t.z.t. weer een opruimronde doen;
- Daarnaast is het piepschuim dat in de gele container bewaard werd, door
flinke wind vrijgekomen, dit drijft nu door heel de wijk/ wateren Wij zullen
de aannemers nogmaals verwittigen zorg te hebben voor hun bouwmateriaal
en er voor te zorgen dat dit niet in het water kan waaien; Zo nodig zullen wij
t.z.t. weer een opruimronde doen;
- Naast deze op- en aanmerkingen ook een compliment het speelveldje bij de
Mercatorschans ziet er erg goed uit! dank je, weer een aanwinst voor de wijk

3. Ingekomen stukken
N.v.t.

4. Notulen vorige vergadering
- Begin volgend jaar contact met Clavis over de visdiefjes
- Clavis licht toe dat het niet een “probleem” van Clavis is. Echter uit coulance
wordt hier actie op ondernomen. De visdiefjes zijn in beginsel een
probleem/taak van Gemeente Terneuzen. Zij stellen linten beschikbaar om
overlast te beperken/ voorkomen
- Daarnaast geeft Clavis aan dat ze de opmerking over de beperkte en stroeve
bereikbaarheid wil tegenspreken. Ook de vraag m.b.t. Trespa e.d. zou Clavis
nooit bereikt hebben. De gestelde vraag ging over het om de 2 jaar Trespa
onderhouden en om de 5 jaar onderhoud van de sloten. Eerste jaar is het
gebeurd. Nu 3e jaar nog niet. Katja geeft aan dat technische zaken niet bij haar
liggen. Speelt dit door richting de technische dienst ( Eugene Burm) en dit
terugkoppelt. ( Terugkoppeling op de vragen aan Clavis in bijlagen
- Notulen worden goedgekeurd.
Zie ook de website http://www.wijkraadothene.nl voor agendaplanning en notulen.
5. Mededelingen gemeente Terneuzen.
-

-

-

Actielijst wordt besproken.
Erik licht kort de nieuwe planning van het doortrekken v.d. Laan van Othene
toe. Eind 2018 zou de aansluiting gerealiseerd moeten zijn. 1e fase sluit aan op
de N290, deze N290 wordt in 3 fases aangepast.
Rondje kreek was financieel nog niet rond, komt er wel, wanneer blijft
onduidelijk
Molenweg wordt geen doorgaande weg, maar fietspad, Cees haakt in en geeft
aan wat er in de actielijst staat.
Aantal liggers van nieuwe brug liggen los, is gemeld.
Compliment voor de uitvoering en het oppakken van de werkzaamheden aan
de toermalijn/ Laan van Othene. Wel een opmerking, er zou water blijven
liggen bij de bushalte.
paaltjes van Danny werken goed, is een betonnen randje een idee? Cees stemt
af of dit een idee is.

6. Mededelingen politie.
- Kim wordt tijdelijk vervangen door Natasja Floristen
- Idee wordt geopperd om paaltjes bij de parkeerplaats van de Aldi te plaatsen
zodanig dat er geen auto’s meer onder het “afdak” kunnen staan.
- Tevens melding van een auto ( Opel Astra?) die vrij veel herrie maakt.

7. Rondvraag
- De strooiwagens, zijn te breed voor fietspad, rijden gras naar de donder. Cees
geeft dit aan bij de stadsservice. Probleem ligt voornamelijk bij de eerste
rotonde van de Laan van Othene. Is het een idee om de schuine wegen te
strooien? Nee prioriteit licht hier niet. Eerst de belangrijkere wegen/
hoofdwegen Ook de vraag of het strooiplan van de wijk Othene aangepast
wordt a.d.h.v. de nieuwe situatie en of het plan op de site actueel is? Wordt
gecontroleerd.
- Dank aan de gemeente voor het opruimen v.d. bruggetjes
- Hoe is de policy als er een vrachtwagenchauffeur in de wijk woont die zijn
wagen mee naar huis neemt? Het is volledig toegestaan om “overal” te komen,
maar er mag niet overal (langdurig) geparkeerd worden. Er kan sprake zijn van
een (gebieds) verbod. Zijn er aangewezen plekken waar dergelijk verkeer kan
staan? ( nee!) APV op na te zien.
-

Nieuwe vergaderschema is bekend:
13-2
3-4
12-6
11-9
9-10
27-11

8. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn inbreng en sloot de vergadering om 20.30
uur.
Volgende vergadering 13 februari 2017
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Brede school Othene.

