Verslag wijkraad Othene
Datum : 15 februari 2015

Notulist : Erwin Joosse

Aanwezig : Erik van Boom (voorzitter), Cees Wissel (wijkcoördinator gemeente
Terneuzen), Erwin Joosse ( penningmeester), Kim Demesmaecker ( politie) Katja
Snouwaert (Clavis) Frank van Hulle (Gemeente/ later)
Afwezig; met kennisgeving: n.v.t.
Gast : n.v.t.
Volgende vergadering: 18 april 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
- Diverse bewoners klagen over AM.
AM geeft volgens verschillende bewoners onvoldoende/ geen gehoor op
diverse verzoeken m.b.t. groeninrichting, verlichting, veiligheid ed. Situatie
wordt zorgelijk en diverse bewoners klagen hier over. Cees licht een en ander
toe. Echter bewoners hadden gehoopt dat AM aanwezig zou zijn, dit was
helaas niet het geval.
Gino wordt voor volgende vergadering uitgenodigd
Cees geeft tevens nog aan dat er reeds contact is geweest tussen de gemeente
en de aannemer/ uitvoerder om de overlast en afzetting van wegen e.d. zo
veel mogelijk te beperken.
- Korte toelichting gekregen over het “hartveilig wonen” en de uitgesproken
wens om van Othene een “hartveilig wonen” wijk te maken. Gekeken wordt
naar de AED an sich de wijze van financieren en de mogelijkheden tot het
geven van reanimatie/ EHBO cursussen. In de volgende vergadering krijgen
wij hierover een uitgebreidere presentatie. De Wijkraad zal tevens kijken in
welke mate er mogelijkheden bestaan om (financieel) bij te dragen aan het
plaatsen van een AED en het Hartveilig maken van de wijk.
- Er ontbreken nog een aantal lantaarnpalen aan de Schelpenlaan.
- Bewoners opperen het houden van een Garage Sale. Leuk idee!
3. Mededelingen/ ingekomen stukken
- Speelmogelijkheid aan de Mercatorschans? Dit zal 18-4 aan AM worden
voorgelegd.

-

Afsluiting Koninginnenpage, straat wordt tijdelijk i.v.m. werkzaamheden
afgesloten. Besproken onder beperking overlast ( zie bven)

4. Notulen vorige vergadering
Notulen van de vergadering 15 februari 2016 worden doorgenomen en na
aanpassing goedgekeurd.
Zie ook de website http://www.wijkraadothene.nl voor agendaplanning en
notulen.
5. Mededelingen gemeente Terneuzen.
Zie actielijst gemeente
-

Zie actielijst.

6. Mededelingen politie.
- Othene buurtpreventie
Initiatief buurtpreventie. Kim licht toe dat het een initiatief van de bewoners is.
Er is voorbeeldmateriaal beschikbaar hoe e.e.a. in te richten op te zetten.
Enkele praktische (on) mogelijkheden worden besproken.. Er gaan eigenlijk
geen berichten over de Whatsapp groep behalve bij hoge uitzondering.
- Er is contact geweest met de bewoner over de klachten over overlast op de
parkeerplaats. daarnaast zijn andere omwonenden bevraagd. Men herkent zich
niet in de klachten, ook is het aantal meldingen over overlast nihil. Advies van
Kim, registreer de overlast op foto/ film en meld het. Dit kan via 0800-8844.
7. Rondvraag
- Dringend verzoek tot aanwezigheid Gino/ AM Wonen
- Amsterdammertje mist op de brug Cees onderneemt actie. ( kant vd ooievaar)
- Er is inventarisatie riool roerdomp geweest. In q3 2015 zou er iets aan riool
gedaan worden hoe zit t daarmee?

8. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn inbreng en sloot de vergadering om 20.45
uur.
Volgende vergadering 18 april 2016.
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Brede school Othene.

