Verslag wijkraad Othene
Datum : 7 september 2015

Notulist : Erik van Boom

Aanwezig : Erik van Boom (voorzitter), Cees Wissel (wijkcoördinator gemeente
Terneuzen), Frank van Hulle (wijkwethouder), Krijn de Boer, Erwin Joosse, Pieter Brasser
(politie), Kim Demesmaecker ( politie)
Afwezig; met kennisgeving: n.v.t.
Bewoners : Ronny van Vlierberge ( vlierber@zeelandnet.nl ) Chris Meijer
(chrismanu@zeelandnet.nl ), Wout Neyt ( woutneyt@zeelandnet.nl )
Gast : n.v.t.
Volgende vergadering: 30 November 2015, 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
- Snelheid in Fregat, Schoenerwerf en Schepenlaan waar nog steeds wordt er te
hard gereden. Echter zijn nu tractoren welke erg hard rijden. Bewoners nemen
zelf actie in deze. Het gaat over verschillende bestuurders/tractoren.
- Verlichting in de Schoenerwerf/ Tjalk/ Fregat/ Klipperwerf besproken. Vraag
van de bewoners is om de tijdelijke verlichting opnieuw te plaatsen.
Aangegeven dat dit niet mogelijk is zolang de wegen niet zijn overgedragen
naar de Gemeente Terneuzen.
- Stoep kapot gereden door vrachtwagen Fraanje. Contacten lopen via AM
lopen. Gino van Driessen is in deze contactpersoon.
- Maaien is gedaan na communicatie naar bewoners. Maar gaat soms nog steeds
fout. Bewoner was niet op de hoogte.
- Slagboom Molenweg open-dicht. Staat meestal open. Slot is gesaboteerd en is
volledig weg. Noodzaak nogmaals toegelicht.
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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.

4. Notulen vorige vergadering
Notulen van de vergadering 11 mei 2015 worden doorgenomen en goedgekeurd
na diverse aanpassingen.
Zie ook de website http://www.wijkraadothene.nl voor agendaplanning en
notulen.
5. Mededelingen gemeente Terneuzen.
Zie input Cees.
Laan van Othene doortrekken. De gemeente gaat in overleg met de provincie om
te bekijken of de aansluiting eerder kan worden gerealiseerd. Wordt waarschijnlijk
medio 2018. Voorbereidingen zijn in volle gang.
Riool Roerdomp besproken. Maandelijks kolken leeg zuigen. Afspraak gemaakt in
verleden het met Jaap Bos. In zomerperiode niet geheel volgens planning geweest.
Is besproken en zal weer opgepakt worden, een bestendige oplossing laat nog op
zich wachten.
Gebruik en beheer welzijnsruimte brede school. De gemeente heeft tijdens de
vergadering van de wijkraad het bestuur bijgepraat t.a.v. het gebruik van de
welzijnsruimte in de Brede School. Gemeente heeft geen probleem met het
vergroten van het gebruik door de school/ kinderopvang.
De wijkraad dient voor het vervolg zelf initiatieven te ontwikkelen. Alle info
ontvangen en zal door de wijkraad worden opgepakt. Info opsturen naar Nathalie.

6. Mededelingen politie.
Pieter Brasser geeft toelichting op verslag van vorige vergadering.
Dit is niet juist genotuleerd. Er zijn vijf wijkagenten voor gehele Gemeente
Terneuzen. Nieuwe indeling zal z.s.m. worden gecommuniceerd via de media.
Kim Demesmaecker zal de taken van Pieter gaan overnemen voor Othene. De
voorzitter dankt Pieter namens de wijkraad Othene voor zijn betrokkenheid en
inzet.
Er is verder wat overlast geweest bij het strandje, en de prullenbakken bij de kooi
stromen nog al eens over. Dit wordt geregeld door 2 personen, in vakanties kan dit
problematisch worden. Is er sprake van overlast kan er een MOR formulier
ingevuld worden via de site. Binnen 1-2 werkdagen wordt de bak dan geleegd.

7. Rondvraag
Clavis was in het bezit van een strook grond aan de Schelpenlaan in Othene.
In het verleden zijn daar zonder resultaat een aantal plannen op gemaakt.
De grond is per 12 juni jl. verkocht aan Aannemersbedrijf van der Poel die er
duurdere huurwoningen zal realiseren.
Bewoner geeft aan de aansluiting tussen de wijk en Reuzenhoeksedijk jammer te
vinden, diverse standpunten zijn toegelicht.
Kavel 616, status gevraagd, momenteel niet bekend, Cees vraagt dit na.
8. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn inbreng en sloot de vergadering 20.40 uur.
Volgende vergadering 30 November 2015.
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Brede school Othene.

