Notulen jaarvergadering 17 november 2010
Aanwezig voor college van Burgemeester en Wethouders:
Dhr. J-F Mulder Burgemeester
Dhr. F. van Driessche Wethouder
Dhr. C. de Kraker Wethouder
Dhr. A. Totté Wethouder
Aanwezig wijkraadbestuur:
Dhr. A. Schreurs Voorzitter/Penningmeester
Mevr. I. Kanse Bestuurslid
Dhr. W. Bronkhorst Bestuurslid
Dhr. O. Vosveld Bestuurslid
Dhr. M. Coolsen Bestuurslid
Mevr. M. Janss Secretaris
Aanwezige wijkbewoners: 45 (volgens presentielijst)
1. De voorzitter opent de vergadering en heet de wijkbewoners, college van B&W, pers, ambtenaren en
bezoekers van de andere kernen welkom.
De aanwezige bestuursleden van de wijkraad worden voorgesteld.
Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom!
De secretaris, die per 1 januari 2011 stopt met haar werkzaamheden voor de wijkraad, wordt bedankt voor haar
inzet.

2. Actiepunten jaarvergadering 2009
De voorzitter:
Gerealiseerde projecten:
Marco Pololaan/Columbuslaan
Na aanpassing door de gemeente, is de situatie bij de containers zeker verbeterd en overzichtelijker geworden.
Jammer dat er niet gekeerd kan worden als de parkeervakken vol zijn, dan moet men achteruit rijden.
Spiegel in de bocht Absdaalseweg/Biesbroeck Automation/Stuntmartkt.
Is geplaatst.
Nog niet gerealiseerde projecten:
Sportkooi Groote Kreek.
Nadat uit een gehouden enquête in 2007 bleek dat de bewoners in deze wijk vonden dat er te weinig
speelgelegenheid was voor de jeugd en 2 jongeren een handtekeningenactie hielden, heeft de wijkraad het op
zich genomen een sportkooi proberen te realiseren aan de Waterstraat/Stanleystraat.
Hiervoor was een bedrag nodig van € 45.000. Op zoek werd gegaan naar sponsors die we vonden in het Oranje
Fonds, RABObank, woonstichting, de gemeente, ABC Hekwerk, een bijdrage van de wijkraad en een collecte in
de wijk Groote Kreek. Het architectenbureau V+ G levert gratis technische ondersteuning, waaronder de tekening.
Op 1 april 2010 werd door de gemeente de bouwvergunning verleend.
Op 7 mei 2010 werd door omwonenden bezwaar ingediend, dat op 29 juni door de gemeente ongegrond werd
verklaard.
Hierop werd op 14 september beroep aangetekend bij de rechtbank in Middelburg.
Wanneer de zaak behandeld wordt, is nog niet bekend.
Uitwerpselen dieren.
Honden:
Aan de Zoetevaart ligt nu een uitlaatterrein. In de gemeente zijn in totaal 3 uitlaatterreinen.
Als blijkt, dat van deze terreinen goed gebruik wordt gemaakt, kunnen er nog meer komen.
Ganzen v.d. Maelstedeweg:
Dit probleem is opgelost doordat de bewuste ganzen er niet meer zijn.
De wijkraad had liever gezien dat er een haag/hek was geplaatst, zodat de ganzen niet op de stoepen zouden
komen.
Kraaien/meeuwen:
Deze kolonies vermeerderen zich enorm.

De 3 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen zouden dit probleem samen moeten aanpakken, werd vorig jaar beloofd.
Hierover is nog niets vernomen.
Brede basisschool.
Omdat handhaving van de huidige St. Willibrordusschool – vanwege ruimtegebrek- niet
mogelijk is, werd door de gemeente de locatie Wittebrugstraat gekozen voor een nieuw te bouwen school. Hierop
volgde een informatieavond, waaop de wijkraad aangaf dat zij van mening is, dat dit geen gunstige locatie is
omdat dit buiten de sociale controle van de wijk ligt. Zij vindt de Grote Kreekweg (volkstuintjes) of de hoek van der
Maelstedeweg en Grote Kreek een betere locatie. Verder vindt de wijkraad dat de nieuw te bouwen school
multifunctioneel dient te zijn. Een contactruimte voor ouderen (550 55-plussers in onze wijk) en een
vergaderruimte voor andere groeperingen zouden hierin ingepast moeten worden.
In dorpen zijn dorpshuizen, in onze wijk is niets en “De Lieve” ligt in de binnenstad. Dit is te ver weg en
parkeergelegenheid is er moeilijk en niet gratis.
In de jaarvergadering van 2009 vroeg wethouder van Damme of de locatie voor de nieuw te bouwen school de
mening van de wijkraad is of dat ook al eens gevraagd werd wat ouders hiervan dachten.
De wijkraad wilde wel een enquête laten doen door een bureau en dat op kosten van de gemeente, waarop de
gemeente liet weten de enquête niet nodig te vinden.
Bij een bezoek door wijkraadleden aan de Willibrordusschool werden enkele voorzieningen niet in orde bevonden
en we vragen ons af of ouders hiervan op de hoogte zijn.
De door ons gegeven adviezen werden door brandweer en de handhavingambtenaar overgenomen. Het
aanwezige bestuurslid van de SKOH stelde dat nu alles veilig was, gezien de brieven van de brandweer en de
ARBO-dienst.
Wethouder F. van Driessche: uit een prognose blijkt dat er in 2018 120 minder schoolkinderen zijn, wat 5 lokalen
minder betekent. Daar zal rekening mee moeten worden gehouden.
Op het gestelde van de voorzitter, dat naschoolse opvang ook onderdeel dient te zijn van een brede school,
merkt de wethouder op dat de school afspraken maakt over kinderopvang en ouders uiteindelijk toch zelf bepalen
waar kinderen na school naar toe gaan.
Op de vraag op welke termijn duidelijkheid is over de nieuwe school, kan de wethouder nu geen antwoord geven.
Er moet nog gewacht worden op reactie van het schoolbestuur en de gemeenteraad zoekt ook nog naar
alternatieven voor de locatie.
Wandelpad via oude spoorlijn.
De wijkraad pleit voor wandelpad over oude spoorlijn. Volgens een wijkbewoner is dit eigendom van
Staatsbosbeheer, behalve het stuk achter de begraafplaats. Eerdere functionarissen bij de gemeente hadden
toegezegd, ook dit stuk vrij te houden voor het voetpad. Nu blijkt het laatste stuk bij de Assestraat verkocht te zijn
aan het Wittebrug-project.
Hekwerk bij waterpartijen Groote Kreek.
Ook al is het water niet zo diep, toch vindt de wijkraad dat hier hekwerken rond geplaatst moeten worden, net als
in de componistenbuurt.
Verlichting park en Grote Kreekweg.
Nodig voor de sociale veiligheid.
Wethouder de Kraker zegt dat mensen ’s-avonds niet op de fiets of te voet via het park gaan, maar door het
centrum.
Verlichting van de Grote Kreekweg wordt meegenomen in de ontwikkelingen van de oude hockeyvelden.
Koolstraat 50 km/uur en brommers op de weg.
De wijkraad vindt dat hier de fietspaden vrij van brommers horen te zijn en dan de fietspaden verdelen, zodat er
ook gewandeld kan worden.
Na herinrichting van de oude hockeyvelden wordt ook deze straat een 50 km/uur straat.
Renovatie Absdaalseweg.
Het vernieuwen van de riolering wordt eerst aangepakt.
Herinrichting van de weg moet wachten tot ontsluiting BACK-terrein gerealiseerd is.
Snelheid verkeer Marco Pololaan langs Zuiderpad.
Hier zijn 2 lage drempels gelegd. Bij het leggen van zwaardere drempels komen er klachten over trillingen.

Gedrag van de bewoners zelf moet veranderen.
Wethouder de Kraker zegt dat 85 % van de automobilisten zich wel aan de snelheid houdt.
Een bewoner van de Marco Pololaan: vanaf de Waterstraat rijden veel Belgische auto’s en landbouwmachines in
de wijk, waar veel jonge kinderen zijn.
De Waterstraat is afgesloten voor vrachtverkeer.
Hij zal foto’s maken van alle landbouwmachines die daar passeren.
3. Uitleg college over projecten in onze wijk.
Brandweer en gemeentelijke diensten.
Wethouder Totté: nadat er veel bezwaren zijn gemaakt tegen de locatie Beneluxweg, moet gezocht worden naar
een alternatieve locatie. Gehoopt wordt in 2011 met een nieuw voorstel te komen.
Bestemmingsplan “De Statie”.
Hiertegen zijn 7 beroepschriften ingediend. Gewacht wordt op de uitspraak van de Raad van State. Deze wordt
eind deze maand verwacht.
Ontsluiting BACK-terrein.
Voorzien voor 2011.
Als ook de 2 rotondes klaar zijn wordt de Zoetevaart autoluw gemaakt en de Absdaalseweg aangepakt.
Vraag bewoner: waar komt Albert Heyn?
Achter de gemeentewerkplaats op opslagterrein.
Wat gebeurt er met de oude C1000 gebouwen?
Hierover is nog niets bekend.
Herbebouwing Stationsweg.
De gebouwen van Reynaertshof en café-restaurant De Statie zijn gesloopt.
Vanwege de verpaupering heeft de gemeente voor sloop gekozen.
De uitspraak van de Raad van State moet worden afgewacht voor de nieuwbouw.
Over 2 weken zijn er weer gesprekken met de projectontwikkelaar.
Een wijkbewoner oppert het nieuw te bouwen complex de naam “Flora” te geven, vernoeming naar het
toenmalige eilandje.
4. Sluiting
Het college wordt bedankt voor de aanwezigheid.
De burgemeester bedankt de aanwezigen en complimenteert de voorzitter met de goed geleide vergadering.
Vervolgens biedt hij de aanwezigen een drankje aan.

M. Janss, notulist
19 november 2010

