Verslag wijkraad Othene
Datum : 14 december 2015

Notulist : Erwin Joosse

Aanwezig : Erik van Boom (voorzitter), Cees Wissel (wijkcoördinator gemeente
Terneuzen), Erwin Joosse, Kim Demesmaecker ( politie) Katja Snouwaert (Clavis)
Afwezig; met kennisgeving: n.v.t.
Bewoners : Ronny van Vlierberge, Chris Meijer, Wout Neyt, Wim Harte
Gast : n.v.t.
Volgende vergadering: 15 februari 216, 19.30 uur
Locatie : Brede school “Othene”.

1. Opening.
Erik van Boom opende de vergadering om 19.30 uur en heette een ieder van harte
welkom.
2. Inloopkwartier
- AM geeft volgens verschillende bewoners onvoldoende/ geen gehoor op
diverse verzoeken m.b.t. groeninrichting, verlichting, veiligheid ed.
Tevens niet in de gelegenheid om tijdens de wijkraadsvergadering
inhoudelijke reactie te geven. Genoemde bewoners in de wijk geven aan met
rug tegen de muur te staan.
- Probleemstelling is bevraagd door Jurgen Vervaet ligt Cees toe tevens is er
een inhoudelijk antwoord gekomen vanuit de gemeente. (brief/ info is
verspreid). Daarnaast is er brief gestuurd door dhr. van Drent n.a.l.v. die brief
heeft een gesprek gevolgd met AM Zeeland. Antwoord op de
probleemstelling is inhoudelijk vergelijkbaar met het verschil dat er een
verlichtingsplan opgesteld zal worden. O.b.v. hiervan zal een woning die
gereed is direct (volgens verlichtingsplan) aangesloten worden. Invoering/
opstelling hier van wellicht begin 2016.
Een aantal bewoners geeft aan dat AM de bijkomende gevaren behorend bij
een slechte verlichtte wijk niet onderkent en niet “belangrijk” vind het zou de
organisatie ontbreken aan verantwoordelijkheidsgevoel. Bijkomende gevoel
en frustratie onder de bewoners wordt als zeer irritant envervelend ervaren.
Dit is niet waarvoor men getekend heeft of zou mogen verwachten.
Cees vult nog aan dat er een exploitatieovereenkomst is, maar dat planning
en realisatie helaas niet op elkaar aansluiten.
Gino wordt voor volgende vergadering uitgenodigd

3

Mededelingen/ ingekomen stukken
- De wijkraad Othene is dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor
het bestuur. Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter van de
wijkraad. Eerste prioriteit is het volledig maken van het bestuur met een
secretaris.
- Kim ( politie) pakt ingekomen mail van “Danny” over de overlast op. Erik
stuurt betreffende info op naar Kim per email.
- Brief gemeente reeds besproken onder 2.

4. Notulen vorige vergadering
Notulen van de vergadering 7 september 2015 worden doorgenomen en
goedgekeurd na diverse aanpassingen.
Zie ook de website http://www.wijkraadothene.nl en facebook : Wijkraad Othene
in Terneuzen voor agendaplanning, notulen en berichten betreffende de wijk.
5. Mededelingen gemeente Terneuzen.
Zie actielijst gemeente
-

-

Laan van Othene doortrekken. De gemeente gaat in overleg met de provincie
om te bekijken of de aansluiting eerder kan worden gerealiseerd. Gezien
financiële situatie lijkt 2018/2019 al zeer lastig realiseerbaar.
Gebruik en beheer welzijnsruimte brede school is inmiddels geregeld.
Er komen geen sloten meer op de slagboom.
Er is overleg geweest over het kavel aan Fregat. Bezwaar is ongegrond
verklaard. Wel is er overleg geweest tussen eigenaar en straatbewoners en zal
er enige concessie gedaan worden t.a.v. materiaalkeuze

6. Mededelingen politie.
-

Kim heeft afgelopen periode een onderzoek gedaan naar de
parkeermogelijkheden en verkeerssituatie bij de school. Zij heeft een aantal
opmerkingen/ aandachtspunten gerapporteerd. Zo zou er geen parkeerverbod
gelden, is er geen duidelijke oversteekplaats en het kruispunt/ situatie is
onoverzichtelijk. Gevraagd wordt om in ieder geval een duidelijkere
oversteekplaats. Cees zal dit opnieuw aankaarten bij het verkeersoverleg, maar
geeft tevens aan dat een dergelijke oversteekplaats waarschijnlijk een vorm van
schijnveiligheid zal creëren. Erik vult aan dat er een rapport zou moeten zijn
m.b.t. de verkeerssituatie rond de school van een verkeersdeskundige. Wellicht
interessant om dit eens te bekijken/ mee te nemen in de overwegingen.

7. Mededelingen clavis
- Een aantal wetswijzigingen zorgen er voor beperkingen voor Clavis. Zo mag er
geen nieuwbouw meer gerealiseerd worden, bestaande huur blijft wel
behouden en dient Clavis zich meer te richten op sociale huurwoningen waarbij
er een duidelijke koppeling is tussen de woning en het inkomen van de
bewoners. Daarnaast heerste er een “duivenkot” idee op het “eiland” door
gebruik te maken van andersoortige langdurige contracten met een
kortingssysteem hopen ze dit idee achter zich te laten

8. Rondvraag
Wellicht kan Kim eens kijken naar de mogelijkheden om iets te doen aan het
verkeer dat de “verkeerde” route kiest bij de rotonde op het Margarethaplein.
Nieuwe vergaderschema 2016 wordt vastgesteld, tijdstip 19.30 uur Brede school
Othene;
-

15 Februari
18 april
13 juni
26 september
12 december

9. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn inbreng en sloot de vergadering om 20.30
uur.
Volgende vergadering 15 Februari 2016.
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Brede school Othene.

