Verslag wijkraad Othene
Datum : 29 juni 2015

Notulist : Erik van Boom

Aanwezig : Erik van Boom (voorzitter), Cees Wissel (wijkcoördinator gemeente
Terneuzen), Pieter Brasser (politie), Krijn de Boer, Mark van Gerwen, Frank van Hulle
(wijkwethouder), Kees van Dorst ( Gemeente Terneuzen ), Katja Snouwaert ( Clavis )
Afwezig; met kennisgeving: Queenie Scheele, Nathalie Pieters, Erwin Joosse
Bewoners : Alex Koner ( Kornera@zeelandnet.nl ),
Wim Harte ( wimharte@zeelandnet.nl ), Robert van der Endt ( endtlaffo@zeelandnet.nl )
Gast : n.v.t.
Volgende vergadering: 7 September 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.
Goede opkomst. De wijkraad telt op dit moment nog maar steeds drie leden en is
dringend op zoek naar versterking. Tijdens de opening wordt door de voorzitter
een korte toelichting gegeven op de “werkzaamheden” van de wijkraad.
2. Inloopkwartier
- Situatie m.b.t. de verlichting en overige “mankementen” in de omgeving van
de Schoenerwerf/ Tjalk/ Fregat/ Klipperwerf besproken. Cees geeft aan dit in
de periodieke bespreking mee te nemen, maar kan voorlopig niet veel meer
doen tot de straten zijn opgeleverd aan de gemeente. Dit is nog steeds
ongewijzigd.
- Terrein waar spullen van voormalig Imotec op staan is opgeschoond. Punt
afvoeren.
- Spookhuis. Er geen richtlijnen zijn m.b.t. de bouw en vervolgens de duur van
de bouwperiode. Handhaving is langs geweest. Eigenaar is nu bezig om huis
binnen afzienbare tijd af te maken. Punt laten staan tot volgende vergadering.
- Stand van zaken voor kavel 616 in Othene is op dit moment dat de kopers
welke een twee onder een kap wilde bouwen de grond wilde teruggeven aan
AM. Men voelde zicht niet welkom meer in de straat. Onderhandelingen lopen
met AM wonen nog steeds. Frank van Hulle is van deze problematiek volledig
op de hoogte.
- Snelheid in Fregat, Schoener en Schepenlaan waar nog steeds wordt er te hard
gereden. Bewoners nemen zelf actie in deze.
Erik van Boom
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Slagboom Molenweg open-dicht. Staat meestal open. Is het mogelijk voor de
bewoners om twee sleutels te delen om sluipverkeer te reduceren. Weg is goed
berijdbaar. Gemeente zal terugkoppeling geven op dit idee. Voor de zomer
terugkoppeling.
Fraanje containers staan er nog steeds. AM gebruikt deze als reclame zuil.
Wordt verder besproken in de stuurgroep. Staat gepland begin 18 Juni.

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 9 februari 2015 worden doorgenomen en
goedgekeurd.
Zie ook de website http://www.wijkraadothene.nl voor agendaplanning en
notulen.
5. Mededelingen gemeente Terneuzen.
Kees van Dorst inzake burger participatie. Uitleg om bewoners meer te betrekken
in de gemeente. Twaalf jaar op deze manier gewerkt. Evaluatie gedaan d.m.v. een
steekproef. NU werkt men met wijkraad coördinatoren welke de feedback terug
koppelen richting de Gemeente.
Laan van Othene doortrekken. De gemeente gaat in overleg met de provincie om
te bekijken of de aansluiting eerder kan worden gerealiseerd. Wordt 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.
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. De wijkraad dient voor het vervolg zelf
initiatieven te ontwikkelen. Alle info ontvangen en zal door de wijkraad worden
opgepakt. Info opsturen naar Nathalie.
Tapijtschelp bewoners hadden aangevraagd om dam te egaliseren om een extra
ontsluitingsweg te realiseren. Dam wordt niet geëgaliseerd, blijft een
calamiteitenweg.
6. Mededelingen politie.
Pieter Brasser is deze week weer begonnen.
Is wijkagent geworden voor de wijk Othene.
Verder geen nieuwe mededelingen.
Op dit moment vier wijkagenten voor de wijk Othene.
Erik van Boom
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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.

8. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn inbreng en sloot de vergadering 20.45 uur.
Volgende vergadering 7 September 2015.
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Brede school Othene.
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