Verslag wijkraad Othene
Datum : 3 oktober 2016

Notulist : Erwin Joosse

Aanwezig : Erik van Boom (voorzitter), Cees Wissel (wijkcoördinator gemeente Terneuzen),
Erwin Joosse ( penningmeester),
Afwezig; met kennisgeving: Katja en Kim
Gast : diverse bewoners.
Volgende vergadering: 26 september 2016, 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.
“
2. Inloopkwartier
Visdiefjes zijn weg, schans is behoorlijk “ondergekakt”. Bewoners geven
aan dit het probleem van Clavis te vinden. Verder is e.e.a. conform mail
gegaan, men wacht het voorjaar af.
Communicatie met Clavis is beperkt en loopt stroef, voorbeeld is het
trespa dat 1 keer in 2 jaar schoongemaakt zou worden. Daarnaast wijst
men er nogmaals op dat de visdiefjes een probleem aan vormen voorde
volgende laagbouw die nu in aanbouw is en nog gebouwd zal worden.

-

Aanpassing verharding conform nieuwe plan gestart. Beton is bewuste
keuze tegen de wortelgroei. Er komt nog een oplossing voor de bebossing
Uitvoer is in gang duurt tot 26-10
Punten van AM zijn uitgevoerd.
Het plaatsen van de AED-kast stokt wat.
Uitgezocht wordt wie wat waar en wanneer de kast gaat plaatsen.
Tevens wordt er nog verwezen naar Facebook bericht m.b.t. mogelijke
overlast.
Tot slot wordt opgemerkt dat er twee “nieuwe” brievenbussen zijn in
Othene.

3. Ingekomen stukken
N.v.t.

4. Notulen vorige vergadering
Aanvulling op notulen start van de werkzaamheden doortrekken Laan van
Othene is 2017/2018 oplevering voorlopig gepland 2019
N.a.v. aanwezigheid groenvoorziening; er wordt gekeken of de struiken op
gevaarlijke punten vaker of anders gekort kunnen worden
“Eiland” kalft af, er zou beschoeiing in moeten, echter hier is voorlopig
geen budget voor. Cees onderzoekt nog wat de mogelijkheden zijn.
Frank vult aan evt. met Leo Bolleman contact op te nemen.
Men gaat sneller reageren op de meldingen m.b.t. riet in vijver.
Cees heeft verder niets Rijkswaterstaat gehoord m.b.t. snoeien bomen
Notulen verder akkoord.
Zie ook de website http://www.wijkraadothene.nl voor agendaplanning en
notulen.
5. Mededelingen gemeente Terneuzen.
-

-

-

Zie actielijst gemeente.
Lv.O. doortrekken gelijk met werkzaamheden provincie, urgentie vanuit
de raad is duidelijk. Ook de bedoeling van rondje kreek zal verder
opgepakt worden. Hier wordt nog naar gekeken projecten lopen parallel,
verwachting klaar in 2019
Fietspad zal plaatsvinden loop 2017
Er gaat nog steeds veel verkeer over de sluiproutes. Discussie is al
meerdere keren gevoerd E.e.a. zal af moeten wachten tot aanleg
aansluiting op Tractaatweg. Sloten en andere oplossingen bieden geen
soelaas. Is kwestie van afwachten.
Frank waarschuwt nog i.v.m. aantrekkende bouw, leidt tot meer
bouwverkeer etc. Doelt hiermee op overlast dat hier mee gepaard gaat.
Besprekingen school en welzijnsruimte zijn nog bezig

6. Mededelingen politie.
Kim heeft een brief gestuurd aan de aangrenzende bewoners.
Aantal reacties op brief is beperkt en de gemelde overlast wordt niet
geconstateerd.
Vanaf 23 dec is kim met zwangerschapsverlof. Er wordt gekeken naar
vervangend
7. Mededelingen groen
Er komt nog een speelweide rond de Orteliusschans. Er zou iets komen
(sporttoestellen), maar wat precies is nog niet duidelijk.
Verder onderhoud aan de bruggen en omgeving, plaatsing nieuwe
bruggetjes. Alle bruggetjes zouden op de kaart bij begin Zuid moeten
staan.
Op de website Gemeente Terneuzen, is de kaart mogelijk niet up-to-date.
Dit wordt uitgezocht.
Voorbij de aurelia worden nog wat straten verder afgewerkt
In de Roerdomp is een vak moeilijk te onderhouden. Dit is inmiddels gras
en ziet er netjes uit. Tevens wordt er een haagje t.b.v. veiligheid op het

-

gevormde grasveld geplaatst.
Snoeien wordt dit jaar bijgewerkt, groot onderhoud is afgelopen jaar
geweest. Tevens worden wat vakken die minder handig zijn aangelegd in
het verleden aangepakt.

8. Rondvraag
- Vraag uit de Ortelius, als de containers gehaald waren, kwam er in het
verleden een veegwagen. Deze ziet men al een tijd niet bij hun in de buurt
tevens ervaart men geen onderhoud vanuit Gemeente waarbij voornamelijk
gedoeld wordt op het verwijderen van onkruid. Onderhoud op ‘t eiland zit
inderdaad niet in de planning, wordt aandachtspunt voor de gemeente.
Angelo van groen neemt dit op.
- Mogen wij ook op de Facebookpagina als aankondiging? Cees neemt dit
op
9. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn inbreng en sloot de vergadering om 20.30
uur.
Volgende vergadering 12 december 2016.
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Brede school Othene.

