Conceptverslag bijeenkomst “Dorp van de Toekomst”, 8 april 2014.
Van 15.30 – 17.30 uur. Durps’uus op d’n Oek.
Aanwezig: Rianne van Iwaarden (gemeente Middelburg), Willem van Sluijs, Izaäk de Rijke,
Ko de Visser, Louis de Nooijer, Hans van Hal, Jan Meulpolder, Heleen Lokker, André
Vluggen.
Afwezig: Peter Nijssen, Arie Verhage, Lia Zwemer, Willy Oorthuijsen, Ben van de Waart.
1. Opening en mededelingen.
Rianne verwelkomt de aanwezigen. Opnieuw wuift zij hen lof toe voor getoonde, niet
aflatende, ijver.
2. Notulen bijeenkomst 4 oktober 2013.
Niet alle wilgen langs de Steenbakkerijweg sloegen aan. De verzakende wilg is vervangen.
Bovendien hebben Ko en Izaäk zich ook bekommerd om het kwijnende struweel.
3. Hoe verder met het “Dorp van de Toekomst?”
Ooit met verve en enthousiasme gestart. Van de 19 puntenlijst zijn inmiddels vele punten
gerealiseerd. Vraag is nu:” Wat doen we, blijven we 2x per jaar bijeen komen? “ Zijn er nog
teams die op volle sterkte zijn? “Kunnen we bijeen komen als een soort klankbordgroep?”.
Rianne, als vertegenwoordiger van de Gemeente Middelburg, hecht grote waarde aan het
ontmoeten van “betrokken burgers”, ook buiten de Dorpsvereniging. Alle aanwezigen
hechten, trouwens, ook waarde aan de bijeenkomsten.
Enkele jaren geleden is een vervolgactie geweest om wensen van de inwoners van
Nieuwland te verzamelen. In herinnering liggen nog : Herinrichting Oude Rijksweg, meer
groen in het Dorp en een vrijwilligersbank.
Wat het groen betreft is daar de jaarlijkse groencheque van € 500. Dit geld komt terecht op de
rekening van de Dorpsvereniging.
Voorgestelde actie: “actualiseren van mogelijke actiepunten, b.v. door plaatsing in de
dorpskrant; wellicht tijdens het Zomerfeest een standje plaatsen waar alle mogelijke (en
onmogelijke) ideeën kunnen worden kenbaar gemaakt. Hiertoe zal Rianne een ieder de
laatste versie van de 19 puntenlijst toesturen.
4. De Gemeentevlag.
De bedoeling is dit kostbare dundoek te reinigen en in te lijsten. Dat kost misschien alles bij
elkaar wel € 1000,--.
Peter Nijssen had te kennen gegeven niets te voelen voor het ophangen van die vlag. Maar
toen hij werd geconfronteerd met zeer doordringende blikken, zwichtte hij en zag hij toch
nog een mogelijkheid. Over te kosten wordt niet al te lang doorgepraat. Het moet gewoon
gebeuren, zo vinden wij zonder uitzondering.
Tijdens de jaarlijkse uitvoering van ONDA op 12 april, wil men gaarne de vlag tonen. Heel
voorzichtig zodat beschadiging wordt voorkomen. Wat is trouwens de betekenis van de
afbeelding?
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De afbeelding kan gedigitaliseerd worden, waarna deze kan worden benut om te plaatsen op
T-shirts, petten en andere kledingstukken. Die kunnen b.v. te gelde gemaakt worden tijdens
het zomerfeest om daarmee de restauratie en inlijsten van de vlag te bekostigen.
Rianne wil best een fotograaf voor dit projectje interesseren.
5. Voorbereiding Dorpstafel.
1. Ledenvergadering Dorpsvereniging. Deze meestal korte vergadering gaat aan de
dorpstafel vooraf.
2. Het tonen van oude foto’s en dia’s van Nieuw- en Sint Joosland, levert veel namen en/of
familieverbanden op. Ko de Visser heeft ongeveer 100 dia’s gedigitaliseerd uit de jaren ’60’80. Bij vertoning blijkt menigeen zich te herinneren in oude afbeeldingen, filmpjes en
daaraan verbonden oude verhalen te bezitten. Wellicht ook een idee voor het Zomerfeest.
3. Nog meer punten voor de Dorpstafel?
- Besteding van de groencheque.
- “Bejaardenwoningen” aan de Oude Rijksweg, vereisen nogal wat aandacht. Er zijn
woningen toegewezen aan mensen die een leefpatroon vertonen dat hinderlijk is voor de
medebewoners. Het is echter geen eenvoudige zaak hier iets aan te doen. Peter Joosse,
algemeen bekend, heeft laten weten dat het zo niet meer kan, en heeft Rianne verzocht een
onderhoud met Woongoed en de dorpswethouder te regelen .
- Bij Woongoed, de verhuurder van dat complex, is echter nogal wat aan de hand.
Regeringsmaatregelen leiden er indirect toe dat het personeelsbestand drastisch moet
worden verkleind. De gebruikelijke vertegenwoordiger van Woongoed, mevr. Exel, zal niet
meer in die functie optreden. Wie haar gaat vervangen en óf dat gebeurt, is niet bekend.
Momenteel is het stadbestuur bezig met de formatie van de wethoudersploeg, d.w.z. dat het
nog niet bekend is wie uit die hoek in deze zaak iets te zeggen zal krijgen.
6. Besteding groencheque
Izaäk en Ko zijn doende bij de molen een bloembak te plaatsen. ( Kosten worden door
groencheque 2013 gedekt). Nu schijnt er rond de molen met voertuigen gereden te kunnen
worden. Bezoekers van de Molenweg gebruiken dat rondje rond de Molen gaarne om hun
voertuig de tegengestelde kant op te laten rijden. Dit Is Zeker Niet De Bedoeling! Ofschoon
een stevig paaltje (te verwijderen d.m.v. het losdraaien van een slot) al belemmerend werkt,
zullen de bloembakken menig automobilist extra doen aarzelen.
7. Website DV Nieuwland.
Is het zaak het project “Dorp van de Toekomst” ofwel af te ronden ofwel de site te
actualiseren. Conclusie van een bijzonder geanimeerde discussie luidt: Hans zal de site nader
bekijken en zo nodig veranderingen aanbrengen.
8. Project Weegbrug.
De weegbrug krijgt een monumentenstatus. Hopelijk gaat de restauratie door. Kan de
erfpacht worden afgekocht? Intussen moest het dak worden gerepareerd. Een krachtige
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windvlaag had een deel van de dakbedekking verwijderd. De samenwerking met de
Gemeente is van groot belang, contactpersoon aldaar is: Annet Hannewijk.
Wij, als groep, vinden dat de weegbrug in stand gehouden moet worden. Inmiddels zijn er al
een 7-tal geïnteresseerden die zich het lot aantrekken van dit monument en het onderhoud
willen verzorgen.
9. Beeldentuin “De Wegwijzer”
Een aantal omwonenden vreest overlast met name wanneer nog meer bezoekers parkeren
voor de deur van de Wegwijzer. Bij de Roode Leeuw is speciaal voor die bezoekers
parkeerplek gereserveerd, terwijl er verlichting is aangelegd langs het Schelpenpad dat
regelrecht naar De Wegwijzer leidt.
Bij een informatiebijeenkomst liepen de emoties hoog op. Zo hoog, dat op 16 april a.s. een
bijeenkomst is belegd waar bewoners van de Molenweg, Molendijk samen met Gemeente
Middelburg moeten trachten tot een sluitende overeenkomst te komen. Rianne zal deze
bijeenkomst leiden. Zij doet dit niet alleen. Van Gemeentewege heeft zij zich van enige
versterking voorzien.
Het gaat niet alleen om de ‘parkeerkwestie’ maar ook om de terrasfunctie, horend bij de
beeldentuin. Met name het geroezemoes, met af en toe wellicht een kreet van vreugde, zou
de zondagsrust kunnen verstoren….
Opmerkelijk is trouwens de nonchalance waarmee willekeurige bezoekende automobilisten
met de belangen der omwonenden omspringen. Is dat gedrag te veranderen? Tal van
voorstellen worden geopperd.
10. Rondvraag.
- De speeltuin heeft te lijden onder vandalisme. Het lijkt b.v. dat de ruiten van de “wigwam”
een blijvend doel vormen om in te gooien. Jan meent dat het plaatsen van rolluiken een
oplossing voor dit probleem kan vormen. Tot nog toe is er aan herstelkosten van allerlei
schade € 2.100,-- uitgegeven. Vanzelfsprekend dienen de ouders van de jeugdige onverlaten
op het gedrag van hun kroost gewezen te worden. Maar ja, wie bewijst wat. Zelden kan zo’n
dondersteen op heterdaad betrapt worden. Intussen baalt Jan wel van dat gedoe, en terecht!!
- De oprit van de Korteweg naar Molendijk en een stuk provinciale weg, is zodanig slecht
geplaveid dat herstel nu wel noodzakelijk wordt. Rianne gaat dit aankaarten.
- In tal van wijken en dorpen bloeien burgerinitiatieven op. Daarbij worden harken en ander
tuingereedschap gebruikt, die door de gemeente beschikbaar worden gesteld. De vraag is:
”Waar kunnen die spullen, min of meer centraal, worden neergezet?” Jan stelt voor het
huisje op de Speeltuin. (de wigwam).
Hiermee is de bijeenkomst ten einde. Rianne dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Wij
zien elkaar terug op 13 mei aan de Dorpstafel/Ledenvergadering Dorpsvereniging.
Volgende bijeenkomst zoals gebruikelijk enkele weken voor de volgende dorpstafel.
Voor verslag,
A.G. Vluggen.
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