Verslag wijkraad Othene
Datum : 13 juni 2016

Notulist : Erwin Joosse

Aanwezig : Erik van Boom (voorzitter), Cees Wissel (wijkcoördinator gemeente
Terneuzen), Erwin Joosse ( penningmeester),
Afwezig; met kennisgeving: Frank, 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
- Verzoek is om de notulen eerder te versturen. Geprobeerd zal
worden 2 weken voor de vergadering aan te hoouden.
- Er zijn nog enkele opmerkingen nalv de presentatie van AM.
a. Er ligt nog steeds wat zwerfvuil, haspels en piepschuim.
b. Toezegging noodverlichting blijft lastig onderwerp
c. Container is inmiddels verplaatst
d. Hekwerk Laan van Othene staan deels op fietspad, hier
groeit gras/ bestruiking over wat zorgt voor een gevaarlijke
situatie. Wim heeft dit aangegeven bij Reinier van Am en
zal dit tevens direct bij AM aangeven.
e. Huidige gevoel t.a.v. AM is veel toezegging weinig actie.
f. Er zijn inmiddels 25 mensen actief aangemeld voor
Hartveilig wonen in onze wijk. Gemeente heeft Onno
Dooms laten kijken naar mogelijkheden voor plaatsing.
Deze verzocht nog wel wat info over de elektrische
installatie. Dit pakt HVW op.
-

Bewoner v.d. Kokkeldreef heeft paaltjes in de grond gezet tegen
het parkeren, wellicht een beter idee is om een stootrand o.i.d. te
plaatsen. Tevens verzoek om Kim nog eens contact met hem te
laten zoeken om de overlast te bespreken bij Aldi/ parkeerplaats.
Er wordt periodiek al gebeld naar de politie, maar is erg lastig te
verifiëren, daar de overlast zeer wisselvallig plaatsvindt.
Cameratoezicht is in ieder geval geen optie geeft Cees aan. Cees

zal tevens i.v.m. afwezigheid Kim bij haar aangeven hier nog
eens achter aan te gaan en eventueel aanvullend andere buren te
benaderen over de klachten.
3. Ingekomen stukken
Krijn heeft aangegeven middels brief het bestuur van de Wijkraad
verlaten. Wij danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid en wensen hem
veel sterkte voor de toekomst.
4. Notulen vorige vergadering
Notulen van de vergadering 18 april 2016 worden doorgenomen en goedgekeurd.
Zie ook de website http://www.wijkraadothene.nl voor agendaplanning en
notulen.
5. Mededelingen gemeente Terneuzen.
-

Zie actielijst gemeente.
Doortrekken LvO voorlopig idee van de Provincie 2017.
Cees geeft aan dat volgende keer de nieuwe voorman Groen mee komt.
Parkeerproblemen worden nogmaals aangekaart bij de school. Concrete
oplossing nog niet in zicht.

6. Mededelingen politie.
Geen mededelingen.
7. Rondvraag
- M.b.t. plaatsing/ verplaatsing (nieuwe) brievenbussen is iedereen
inmiddels ingelicht
- Bewoners van de Roerdomp krijgen t.z.t. bericht
- Het eiland kalft af, genoteerd door Cees
- Bosjes LvO moeten worden gesnoeid, meegenomen door Cees naar Groen
- Er zijn visdiefjes gesignaleerd in de laagbouw richting Orteliusschans/
Koninginnepage. Clavis kan geen actie meer ondernemen ( te laat) Cees
geeft de overlast nogmaals door aan Clavis. Wel is er gratis lint
verkrijgbaar op de gemeente.
- Worden de bomen aan de Reuzenhoeksedijk gekapt? Ligt bij Waterschap.
8. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn inbreng en sloot de vergadering om 20.30
uur.
Volgende vergadering 26 september 2016.
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Brede school Othene.

