Nieuwsfeiten over de wijk Othene uit het jaar 2013.
13 december 2013
College Terneuzen belooft raad beterschap met verstrekken informatie
TERNEUZEN - De belaagde onderwijswethouder Cees Liefting gaf het donderdagavond in
de gemeenteraad toe. "U geeft als raad aan dat wij als college tekort zijn geschoten bij het
verstrekken van informatie. Dat trekken wij ons aan; dat is niet goed."
Hij verzekerde dat burgemeester en wethouders hechten aan een goede, complete
informatievoorziening richting raad en lering hebben getrokken uit de gebeurtenissen rond de
bouw van de brede school in Othene. Die viel ruim drie miljoen euro duurder uit dan
oorspronkelijk geraamd. De fracties van ChristenUnie, VVD en D66 vonden dat een jaar
geleden al reden voor een motie van treurnis. Ze vonden dat de raad onvoldoende was
geïnformeerd, voelden zich gepasseerd en wilden toen al dat Liefting op de knieën ging. Een
onderzoek naar de manier waarop het college omspringt met investeringen wees uit dat de
het nu en dan schort aan communicatie en dat kredietoverschrijdingen niet altijd worden
gemeld of goed goed worden onderbouwd. De drie fracties vonden dat voldoende voor een
motie van afkeuring, speciaal gericht op wethouder Liefting.
Liefting herhaalde nog eens dat het college de aanbevelingen van de onderzoekscommissie
overneemt en met name de informatieverstrekking bij grote projecten voortaan anders zal
aanpakken. Loof had Liefting aanvankelijk willen vragen welke consequenties hij aan de
kwestie verbond (opstappen), maar nam net als VVD en D66 genoegen met de excuses.
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Terneuzen, 10.12.2013
Inwoners van Terneuzen kunnen vanaf vandaag via de populaire digitale berichtendienst
WhatsApp vragen stellen aan de gemeente. WhatsApp is een applicatie voor smartphones
waarmee op een snelle manier berichten gratis verstuurd en ontvangen kunnen worden. De
gemeente gaat via een proef uitproberen of het gebruik van WhatsApp effectief is.
Speciaal nummer voor WhatsApp
Het nummer dat de gemeente uitsluitend voor WhatsApp heeft ingesteld is: 06-5115
0592. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. De gemeente
probeert zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur de WhatsApp-berichten te beantwoorden.
WhatsApp-berichten worden behandeld tijdens de uren waarop de gemeente telefonisch
bereikbaar is, van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. De gemeente zal geen
privacy-gevoelige informatie via WhatsApp versturen.
De proef met WhatsApp past binnen de digitale koers die de gemeente Terneuzen heeft
ingezet. Onlangs is de gemeente een campagne gestart ‘ De balie digitaal… Dat is ideaal!’.
Doel van de campagne is om meer dienstverlening via de digitale balie te laten verlopen.
Lees het volledige nieuwsbericht online.

29 November 2013
Wethouders Terneuzen beloven beterschap
TERNEUZEN - Burgemeester en wethouders van Terneuzen mogen hun borst nat maken.
Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering, op donderdag 12 december, kunnen ze een
motie van wantrouwen verwachten van de ChristenUnie en D66.
Aanleiding is de gebrekkige informatieverstrekking over de gestaag stijgende kosten voor de
bouw van de brede school in woonwijk Othene.
CU-raadslid Gerry Loof, D66'er Charles ten Hengel en VVD'er Michiel Groeneveld spraken
van het 'stelselmatig' passeren van de raad, terwijl het hele project miljoenenverslindend was
(geraamd op 3 miljoen werd het uiteindelijk ruim 6 miljoen euro). Loof en Ten Hengel hielden
de verantwoordelijke PvdA-wethouders Co van Schaik (financiën) en Cees Liefting
(onderwijs) voor dat er sprake was van een 'doodzonde', die in andere gemeenten
ongetwijfeld zou leiden tot een bestuurscrisis. In Terneuzen vooralsnog niet. VVD'er
Groeneveld: "Dit is een vertrouwenskwestie. Wij, als oppositie, zitten niet in de coalitie, dus
zijn we helemaal afhankelijk van de informatie van het college. Ik wil dat de coalitiepartijen
het vertrouwen herstellen, want ik voel me aardig voor de gek gehouden."
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2 juli 2013
Laan van Othene snel verlengd
TERNEUZEN - De Laan van Othene in Terneuzen wordt aangesloten op de provinciale
N290 (de vroegere N61) tussen Terneuzen en Zaamslag. Daarover is jarenlang gepraat
tussen de wegbeheerder - aanvankelijk Rijkswaterstaat, later de provincie en de gemeente.
De roep om doortrekking van de belangrijkste ontsluitingsweg van de nieuwbouwwijk
Othene-Noord en Zuid klonk al jaren.
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6 maart 2013
Poppetjes kunstwerken in Terneuzen onthoofd

TERNEUZEN - Op het zuidelijke deel van de Laan van Othene in Terneuzen zijn op twee
van drie rotondes kunstwerken vernield.
Op de eerste en tweede rotonde zijn kunststof poppen onthoofd, die in en op 'een ei' zitten.
Op de meest zuidelijke, nog doodlopende rotonde in de nieuwbouwwijk zijn de vier zwarte
poppetjes ongemoeid gelaten.
De kunstwerken van Alex Vermeulen symboliseren samen hoe 'een harmonieuze
samenleving in een buurt tot stand komt'. De gemeente heeft aangifte gedaan van de
vernielingen. "We hebben de hoofdjes niet teruggevonden, dus gaan we in overleg met de
kunstenaar hoe we de kunstwerken kunnen repareren", aldus gemeentewoordvoerder Daniël
Rouw. Over de kosten is nog niets bekend.
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