Verslag bijeenkomst “Dorp van de Toekomst” . Dinsdag 12 maart 2013.
Aanvang: 15.30 uur, eind : 17.30 uur. Locatie: Durps’uus op d’n oek.
Aanwezig: Steven de la Cousine, Krina de Visser, Rianne van Iwaarden, Ruud Vermaire,
Ben van der Waart, Ko de Visser, Jan Meulpolder, Izaäk de Rijke, Louis de Nooijer, Hans
van Hal, Heleen Lokker, Peter Nijssen, André Vluggen.
Afwezig: Willem van Sluijs, Arie Verhage, Willy Oorthuijsen.
1.Opening en mededelingen.
Rianne complimenteert de noeste werkers die in zo’n korte tijd in staat waren de
groenvoorziening bij de ingang van Nieuw- en Sint Joosland te realiseren. Tijdens de
werkzaamheden passeerden de dorpswethouder en de burgemeester. Zij waren te zeer
gehaast om persoonlijk hun waardering te kunnen uitspreken. Zij verzochten Rianne
namens hen de complimenten over te brengen. Vervolgens werden de aanwezigen rijkelijk
van “lekkernijen bij de koffie”voorzien. Deze werden in dank aanvaard en met smaak
opgepeuzeld.
2.Naar aanleiding van de notulen van 23.10.’12.
- Het maaiwerk van de sloot achter de Hoge Stelle is nog niet gebeurd.
-Ook de houtsnippers op het pad naast de sloot zijn nog niet ververst.
-De verlichting langs het pad van en naar de Wegwijzer, een tamelijk oud punt, blijft
stuiten op tegenslag. De armaturen worden door middel van een mal geconstrueerd.
Helaas is de mal gebroken. Dus kan deze niet worden gebruikt. “Of de duivel ermee
speelt!” Maar de nieuwe streefdatum is nu mei 2013. De gang van zaken biedt voeding
aan een vrolijke discussie.
3. Kennismaking met BOA.
Buitengewoon Opsporings Ambtenaar Steven de la Cousine is met nog één BOA-collega
in dienst van de Gemeente. Dat wil zeggen: Arnemuiden, St. Laurens, Nieuw- en Sint
Joosland en Middelburg. Een vrij omvangrijk gebied. Ze dragen duidelijk herkenbare
kledij en teneinde zich te verplaatsen is een passend rijwiel ter beschikking gesteld. Het
dienstrijwiel mag niet voor privégebruik worden benut. Rianne heeft een aantal
speerpunten per wijk of dorp genoteerd. Enkele voorbeelden:
Vrachtauto’s op het terrein bij de Roode Leeuw mogen geen koelmachines laten draaien
na 22.30 uur. i.v.m. met verstoring van de nachtrust bij omwonenden.
- Parkeerproblemen in diverse straten
- Hinder door hondenpoep. Een vrij algemeen probleem.
- Hinder door paardenmest. Een probleem dat voorkomt in minder stedelijke gebieden.
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Her en der geplaatste aanhangwagentjes, vaak hinderlijk neergezet zoals bv. op de
Zaagmolendijk.
- Het op zogenaamd onopvallende wijze,bv. in enig struikgewas, dumpen van afval.
Zoals: afgedankt meubilair,defecte wasmachines of televisietoestellen etc. Een A.P.V.
ondersteunt hier de handhaving. Bij overtredingen kan de BOA bekeuren.
In het algemeen kunnen klachten worden doorgegeven aan de dorpsmanager. Deze zal de
klachten dan doorgeven aan de BOA.
4. Oude Begraafplaats.
Het bord is gearriveerd. Het ziet er goed uit. Naar een mooie gelegenheid om het bord te
plaatsen en officieel te onthullen wordt nog gezocht. Wellicht dat er verscheidene
evenementen kunnen worden samengevoegd. Hiervoor is budget beschikbaar.
Het plaatje op de gedenksteen zit scheef. Het is netter om dit even recht te zetten.
Het hek, dat immers ruimte biedt aan kinderen die de begraafplaats willen betreden,
vormt geen bron van overlast. Besloten wordt dit punt van de agenda af te voeren.
5. Groene entree + stand van zaken struweel.
Er zal er een artikel in de Faam verschijnen over het realiseren van de groene entree.
Er zijn twee “ommetjes” rond het dorp. Heleen vraagt zich af of bij het routebord ook
informatie over het dorp in beeld kan worden gebracht. Antwoord: Het wordt als een
uitstekend idee aanvaard. Menig Nieuwlandse fotograaf zou hier een bijdrage aan willen
geven. Het ligt niet in de bedoeling een bord of borden langs de routes te plaatsen. Het
routebord komt bij de Roode Leeuw te staan, voor beide routes immers het startpunt.
Ellen Walraven en Joost Lievense zijn hierbij betrokken.
Nadrukkelijk dient gezegd dat Stichting Landschapsbeheer Zeeland “de kar getrokken
heeft”van de groene entree naar ons dorp. Het wordt niet als terecht geoordeeld dat RWS
in het persbericht een afkeurende blik in zijn richting krijgt geworpen. Immers, RWS
toonde uiteindelijk “van harte” te willen meewerken.
Er is echter nog wel een los eindje waarvan RWS een deel in handen heeft. Het plan
Belvédère, waar groenvoorziening in werd genoemd, lijkt een ‘dode letter’. Het typische
Belvédère struweel, dat maar niet wil floreren, moet worden opgeknapt.
Heleen Lokker maakt zich bezorgd over de ongeïnteresseerde houding van de haar
bekende contactpersonen. Nu luidt de afspraak dat een niet mis te verstane brief of e-mail
aan RWS zal worden gezonden met een afschrift aan de uitvoerder. Heleen zal een
concept opstellen en met Hans namens de groep “Dorp van de Toekomst” versturen.
Over beplanting gesproken. Ruud Vermaire geeft aan dat hij een locatie kent waar vrij
forse struiken moeten worden geruimd teneinde plaats te maken voor een BMX baan.
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Wellicht dat die struiken kunnen worden benut om het schamele struweel in het
Belvédère project iets op te vullen. Een besluit hierover kan niet worden genomen.
6.Kunstwerk Dorpshuis, Maurits Portier.
In de discussie worden verscheidene mogelijkheden genoemd. Het idee om het object
maar bij het grof vuil te plaatsen lijkt onaanvaardbaar. Verder werden geopperd:
-in een niet opvallende kleur spuiten en ophangen.
-schoon maken en teruggeven aan de familie van de maker.
-op pootjes plaatsen en op de ruimte voor het dorpshuis neerzetten.
-voorzien van de originele kleuren en ophangen tegen het dorpshuis. Tevens voorzien van
een bordje waarop enige uitleg gegeven wordt, zodat anonimiteit voorkomen kan worden.
Momenteel staat het kunstwerk bij de REA. Het lijkt erop dat de meerderheid van de
werkgroep opteert voor het in ere herstellen van het kunstwerk. We wachten nog even de
reacties af tijdens de Dorpstafel.
7.Verzoek om opknappen van het pleintje Lonneboot.
Het veldje naast de speelplaats dient hersteld. Een klimrek komt daar niet meer terug, ook
wat verwilderd struikgewas kan worden gesaneerd. Ben wil hier graag over mee denken.
Maar de muurtjes slechten zodat de kinderspeelruimte wordt vergroot, stuit op het
bezwaar dat het hier gaat om een creatie van de beeldend kunstenaar Marinus Boezem,
die in zijn werk de contouren van de Oude School weergaf. Het zou wat te ver gaan dit
kunstwerk zo maar weg te poetsen. Voor de goede orde, het speelplein is van de
Lonneboot, dit betekent eventueel overleg met de stichting Archipelscholen, terwijl het
kleine pleintje aan de Gemeente toebehoort.
8.Souvenir uit het Zeeuws Archief.
Bij een opruimactie in het Zeeuws Archief kwam de originele vlag van Nieuw- en Sint
Joosland boven water. Stoffig, mottig en onwelriekend, maar wel origineel! Er zal een
goede plek moeten worden gevonden om de, wellicht gewassen en ook anderszins
opgeknapte vlag te tonen. Op de Dorpstafel bijeenkomst van 22 april a.s. zal de vlag
worden overhandigd.
9. Dorpstafel van 22 april 2013.
Agendapunten zijn o.a.
-Nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Rob Kösters komt daarover praten.
Wellicht wordt daarin ook het buurtbusproject van Connexxion betrokken.
-Overheveling van overheidstaken Zorg & Welzijn naar de gemeente Middelburg,
waarmee tevens een niet mis te verstane korting van 75% op de middelen wordt bedoeld.
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Vanzelfsprekend leidt dit laatste punt tot een uitvoerige discussie, waarbij historische en
persoonlijke ervaringen en inzichten aan bod komen.
-Dorpstafelbudget.
Er zijn twee aanvragen binnen gekomen. € 400,-- door Oranje Bovenal en € 350,-- voor de
Sinterklaasintocht. Beschikbaar budget is € 1500,--.
-Groencheque à € 500,-Het bedrag is op de valreep in 2012 ontvangen. Dit jaar kunnen we wederom € 500,-verwachten. Vraag is: ”waar wordt dit geld aan besteed?” Voorstel: Laat het team Natuur
de ideeën beoordelen. Bv. geef het geld niet uit aan houtsnippers, maar wellicht komen
plantenbakken meer in de richting van een goede besteding.
10.Rondvraag.
-RABO Clubkas Campagne. Er kan gestemd worden van 2 tot 10 april om de kas van de
dorpsvereniging te spekken. Omdat het deze keer niet tijdig in de dorpskrant kon worden
vermeld, zullen wat pamfletten worden verspreid.
-Wat is de stand van zaken in het buurtbusproject. De heer de Bel van Connexxion kan
daarover meer vertellen en zal voor de dorpstafel worden uitgenodigd.
-Wellicht kan er nagedacht worden over een nieuw plan voor het dorp, want het huidige
19 punten plan is niet meer actueel. Wat moet er nog gebeuren om de renovatie van de
Oude Rijksweg te voltooien ? Betreft het alleen bestrating of moet er ook nog riolering
worden vervangen ?
-Lange Jan Awards. Er waren heel wat genomineerden bijeen. Wat leidde tot een
geanimeerde avond op 12 febr. jl. De prijzen kwamen terecht bij personen en groepen
aangewezen door een onafhankelijke jury. Feitelijk verdienden alle aanwezigen een prijs,
zij kregen die in de vorm van de aangeboden feestelijke bijeenkomst. Een uitstekend
initiatief.
-Ruud Vermaire heeft contact gehad met de motorclub “Free Birds”. Hij ontving een
uitvoerige e-mail dat uitstekend antwoord gaf op de vragen die over de motorclub zijn
gesteld. De secretaris van de club zal op de Dorpstafel bijeenkomst aanwezig zijn.
De bijeenkomst is hiermee ten einde. Een nieuwe datum is nog niet gepland, maar zal
plaatsvinden voor de Dorpstafel bijeenkomst in het najaar.
Dank voor ieders inbreng.
Voor verslag: André Vluggen.
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