Concept verslag bijeenkomst “Dorp van de Toekomst”, 9 maart 2015 van
15.30 – 17.30 uur. Locatie: Durps’uus op d’n Oek..
Aanwezig: Rianne van Iwaarden ( Gem Middelburg) , Izaäk de Rijke, Ko
de Visser, Ben van de Waart, Hans van Hal, Louis der Nooijer, Peter
Nijssen, André Vluggen.
Afwezig: Heleen Lokker, Lia Zwemer, Willem van Sluijs, Arie Verhage, Willy
Oorthuijsen.
1.Opening en Mededelingen. Rianne verwelkomt de aanwezigen.
- e-mail Heleen Lokker. Zij meldt dat de bomen aan de kant van de Veerdam, langs
het groene geluidsscherm nog steeds scheef staan. Rianne laat weten dat de
boompjes op een strookje grond staan dat noch de verantwoordelijkheid van RWS
is, noch de verantwoordelijkheid van het Waterschap. Dit is dus een strookje
niemandsland. M.a.w. iedere handige tuinman kan hier aan de slag.. Beide
instanties hebben, onafhankelijk van elkaar, laten weten niets met scheef staande
bomen op die strook van doen te (willen) hebben.
-De picknick plek is een toe te juichen initiatief .
-De leefkuil komt later in dit verslag aan de orde.
-Bij de vraag of uit de bijeenkomst personen zich willen ter beschikking stellen voor
hand- en spandiensten ten behoeve van de Oranjevereniging, bleef het bedachtzaam
stil.
- De Lange Jan Award blijkt in 2015 grootscheepser aangepakt dan in 2013, toen
“Dorp van de Toekomst” werd genomineerd. Kennelijk kan nu ook het publiek mee
bepalen wie de winnaar wordt. In het Plaatselijk Nieuws werd er al verscheidene
malen aandacht aan geschonken. Een goede ontwikkeling!
- Hans wijst op de Rabobank Clubkas . Leden van die bank kunnen er begin april
voor zorgen dat een aantal verenigingen in ons dorp een bijdrage ontvangen.
2.Naar aanleiding van het verslag van 30 oktober 2014.
-Het nieuwe speeltuinbestuur zou zich nog moeten voorstellen.
Wellicht ook hun plannen ontvouwen.
Overigens is het zeer verontrustend dat er zoveel vernielingen worden aangericht
aan de speeltoestellen. Feitelijk zou de Speeltuin veel beter beveiligd moeten
kunnen worden.
- Voorstellen: Een gedegen en afsluitbaar hek rondom.
Geen zicht belemmerend begroeiing rondom
Je zou bijna denken aan camerabewaking, zodat de belhamels die nu in anonimiteit
vernielingen kunnen aanrichten, een grotere kans lopen geïdentificeerd te worden.
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- Parkeerperikelen rond theater “De Wegwijzer”. Het theater is een tijd dicht
geweest, maar na opening zijn de bezoekers weer toegestroomd. De vraag is dus of
deze zich iets aantrekken van de borden met parkeerinstructies. De indruk bestaat
dat men er zich door laat verwijzen. Natuurlijk zijn er altijd lieden die zich nergens
iets van aan trekken. Zijn de borden te klein? Als je ze niet wil zien zijn ze zelfs
geheel onzichtbaar. Na de zomer volgt een evaluatie.
- Over de voortgang van het proces rond “De Beeldentuin” is nu weinig bekend.
- De antieke vlag van Nieuw- en SintJoosland. Het ‘kostbare dundoek’ is gereinigd
en zou kunnen worden ingelijst. Alle kosten worden door ‘De Gemeente’ vergoed.
Intussen beschikt Rianne nog over een foto van het Logo van Nieuwland. Dit Logo
zou op shirtjes en petjes kunnen worden afgebeeld. Beide kledingstukken kunnen
ter verkoop worden aangeboden. B.v. tijdens het Zomerfeest. Hier moet door Jan
Meulpolder ( ? ) nog werk van worden gemaakt.
- De Rooie Leeuw wordt “antikraak” bewoond. Een uitstekende maatregel, immers,
maar al te vaak leidt leegstand tot uitslaande brand.
- De Weegbrug. Nu de winter ten einde loopt, wordt het werk aan de weegbrug weer
ter hand genomen. Vrijwilligers zijn van harte welkom. Naar verluidt is de dinsdag
een favoriete dag. De authenticiteit van het monument wordt sterk nagestreefd.
3. BOA’s blijven behouden. Het besluit van het Gemeentebestuur, deze
functionarissen af te schaffen, is teruggedraaid. Tegen dit besluit werd verzet
aangetekend door de meeste wijk- en dorpsraden.
4. “Onderborden” voor straatnamen in Nieuw-en SintJoosland.
Ko de Visser noemt ‘uit de losse pols’ tal van straatnamen die een uitleg verdienen.
Er zal een lijst worden opgesteld met straatnamen waaruit een keuze kan worden
gemaakt. De kosten per ‘onderbord’ zijn niet mals: E.170,-- per stuk.
5. Opknappen van de Leefkuil.
De groencheque wordt besteed aan het opknappen van de leefkuil. De bedoeling is
het oude groen te verwijderen en daarvoor in de plaats alleen vaste planten in een
uitgekiende variëteit terug te laten komen. Uiteraard zijn ook hier vrijwilligers van
harte welkom.
Even terzijde: van wie zijn die ‘wilde’ taxusbomen opzij van de leefkuil? Rianne belt
hierover met John Verhage.
Trouwens, een van de amberbomen, u weet wel, naast de Rooie Leeuw, is
vervangen. Hopelijk gaat deze zich ontwikkelen tot boom.
6. De Nota Van Domeinen ten laste van het Zomerfeest 2014.
Rianne wendde zich telefonisch tot Domeinen over de nota van E.450,-- voor het
gebruik van het parkeerterrein naast de Rooie Leeuw. Zij stuitte op een
onvermurwbare dame die zich als een Cerberus achter de telefoon had geposteerd.
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Deze telefoonmevrouw wilde, uiteraard, van geen wijken weten. Reden waarom
Rianne de kwestie in handen heeft gelegd van wethouder Aalberts, die zich,
wellicht, kan wenden tot de superieur van de barse dame.
Wordt vervolgd.
7. Burgerparticipatie is een speerpunt van de Gemeente Middelburg.
Kortgeleden werd een ‘Informatiemarkt” gehouden, waarvan een kort verslagje bij de
vergaderstukken is toegevoegd. De informatiemarkt was een op zichzelf staande
activiteit. Daarnaast komen vertegenwoordigers van o.a. de verschillende dorps- en
wijk raden zo’n 4 maal per jaar bijeen om informatie uit te wisselen. Nieuw-en
SintJoosland ontbreekt. Rianne vraagt wie zich beschikbaar zou willen stellen.
André Vluggen met als vervanger Louis de Nooijer.
8. Voorbereiding Dorpstafel 31 maart a.s.
Enkele punten: * Presentatie Speeltuinbestuur.
*Woongoed beantwoordt eventuele vragen.
* Informatie over Zorg door Porthos.
* Wijktafel budget.
9.Wat verder ter tafel komt….
- Hans geeft aan dat hij toch echt heeft besloten te stoppen als bestuurslid van de
Dorpsvereniging. Er wordt daarom een penningmeester als opvolger gezocht. Er is
inmiddels een bestuurslid, voor de functie 2e penningmeester. Zo nodig zal Hans
voorlopig het penningmeesterschap blijven uitoefenenen.
- Stichting SLZ wil gaarne promoten dat ieder dorp een Hoogstamboomgaard plant.
De Bankgiroloterij, of die andere loterij, geeft daarvoor financiële ondersteuning. Ko
de Visser stuurt het betreffende ‘mailtje’ door naar Rianne. Trouwens, is er niet bij
het terrein van Arie Verhage sprake van een hoogstamboomgaard?
- Beplanting Weizichtweg is nog steeds bij Waterschap in bespreking.
- Zijn daar parkeerproblemen op de Oude Rijksweg waardoor groot vrachtverkeer
bijna niet door de eerste bocht kan komen? Dat gaat daar nog eens goed fout!
Rianne zal dit probleem voorleggen aan de Gemeentelijke Verkeers Deskundigen.
10. Niets meer aan de orde zijnde, sluit Rianne de bijeenkomst met dank aan ieders
inbreng.

Voor verslag:

A.G.Vluggen.

