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Conceptverslag bijeenkomst “Dorp van de Toekomst” op
dinsdag 15 maart 2016 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 de Nooijer, Peter Nijssen,
André Vluggen.
Op uitnodiging: David Kaljouw (wijkagent), Martina Keijzer ( Speeltuin)
Afwezig: Heleen Lokker, Ilona Schot, Willem van Sluijs, Lia Zwemer.
1. Opening door Rianne van Iwaarden. Zij heeft enkele mededelingen.
a. Openstelling van het Dorpshuis op zondagen. Zoals uit het verslag blijkt
werd deze zaak in de vorige vergadering aan de orde gesteld. Tijdens de
Dorpstafel van november 2015 werd deze kwestie nogmaals naar voren
gebracht. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van Politieke Partijen.
Tenslotte is er een besluit genomen dat luidt: de openstelling op zondagen
wordt bij uitzondering voor de duur van twee jaren toegestaan.
b. Petitie Hoge Stelle. Daarin wordt voorgesteld de aanzienlijke hoge elzen te
rooien en daarvoor in de plaats lager opgroeiende bomen te planten. Nu is
het kappen van bomen een actueel politiek probleem geworden. Zie
bomenkap Loskade, de verwijdering van de “roemrijke boom op Cleene
Hooge”. Dus is het niet zo eenvoudig op deze petitie een besluit te nemen.
Bovendien staan de elzen op een plek waar zich tal van leidingen en kabels
bevinden. Zij hadden, zelfs, nooit op die plek geplant mogen worden. Volgens
de hedendaagse normen. Het zal dus niet eenvoudig zijn deze bomen te
rooien. Bijkomende problemen vallen dan te verwachten. Binnenkort zal de
Gemeente een reactie geven aan het adres van A.G. Vluggen, die er
bovendien in toestemt als vertegenwoordiger van de bewoners van het
“doodlopende deel” van de Hoge Stelle op te treden. En passant wordt gemeld
dat op de plekken waar de bomen nu staan geen nieuwe bomen geplant
zullen mogen worden. Ter compensatie zou op het weitje, dat nu incidenteel
als weitje voor enkele schaapjes wordt benut, onder auspiciën van de “Tuin
van Zeeland” misschien een hoogstam boomgaard kunnen worden ingericht.
c. Petitie Kinderraad Lonneboot. Verzocht wordt een voetbalveldje in te
richten. Voorstel: het crossbaantje aan de Quarleshavenstaat te egaliseren.
Dát ligt niet zo eenvoudig. Immers het crossbaantje werd ingericht naar de
wens van de bewoners in het kader van : Wensenlijst Dorp van de Toekomst.
Anderzijds ligt daar een “basketbalterreintje”, maar dat lijkt voor het
voetbalspel minder geschikt.
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Immers, asfalt zou als ondergrond menig blessure kunnen veroorzaken.
Daar ligt in die wijk echter nog een mooi grasveldje dat evenwel frequent
gebruikt wordt als honden uitlaatplaats. Zoals het er nu bij ligt zou menig
voetballende jongere zich besmeuren met onwelriekende
hondenuitwerpselen. Dus is het zaak de hondenliefhebbers te manen toch
vooral de uitwerpselen van hun “trouwe vriend” in daarvoor beschikbare
plastic verpakkingen te stoppen, in plaats van ze gewoon achter te laten.
Wellicht dat de BOA’s hierop kunnen handhaven. Voorts zouden bordjes
kunnen worden geplaatst om de hondenbezitters op wenselijk gedrag te
attenderen.
Zou er ruimte zijn voor een trapveldje in de speeltuin? De afwegende
discussie leidt ertoe dat van die mogelijkheid wordt afgezien.
d. Aan de kant van de van Akenstraat is aan de Leefkuil een “uitstapstrook”
geconstrueerd. Geheel te gerieve van de zo zorgvuldig geplaatste beplanting.
e. DELTA heeft in de planning een ondergronds kabeltracé aan te leggen van
het hoogspanningsgebouw bij Arnestein naar Vlissingen-Oost. Dat betekent
niet dat de hoogspanningsmasten zullen verdwijnen. Wel zal er het nodige
graafwerk worden verricht.
f. Er zal een proef worden gehouden in Middelburg om schapen de Singels te
laten begrazen. Teneinde de wollige dieren binnen de perken te houden zal
laagspanning schrikdraad hekken worden gebruikt.
2. Naar aanleiding van het verslag laat Peter Nijssen weten dat hij naar de
Gemeente is geweest met het verzoek een lantaarnpaal te plaatsen op het
duistere deel van de Leefkuil. Hem werd geadviseerd desnoods een andere
route te volgen als hij de duisternis als een belemmering ervaart. Ben de
Waart stelt voor deze kwestie tijdens de Dorpstafel op 19 april a.s. breder
aan de orde te stellen. ( zie agendapunt: 11.)
Vervolgens wordt het verslag in dank aanvaard.
3. Trekdijk.
Hans van Hal zal tijdens de Dorpstafelvergadering, nadrukkelijk namens de
Dorpsvereniging, een voordracht geven over de gang van zaken rond de
Trekdijk. Hij zal goed gedocumenteerd, voorzien van foto’s en suggesties, een
soliede verhaal houden. Alle fracties van de Gemeenteraad zullen
afzonderlijk worden uitgenodigd deze Dorpstafel bij te wonen. Intussen is er
zowel in de Dorpskrant als op de Website het nodige over te vinden.
4. De Vlag.
Dit historische dundoek, dat met zorg werd gerestaureerd en ingelijst, neemt
een te dominerende plaats in één van de zalen van het Dorpshuis. Ten koste,
bovendien, van een prachtig schilderij van eveneens historische waarde.
Verscheidene gebruikers van het Dorpshuis hebben al laten weten dat het
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niet meer tonen van het historische schilderij wordt ervaren als een gemis.
Enfin, er moet geïnventariseerd worden of er plekken zijn waar de vlag ook
opgehangen zou kunnen worden.( zie: verslag 19/10’15)
5. De muurschildering achter de “Roode Leeuw” laat hier en daar
ongewenste plantengroei toe. Wolkenluchten voorzien van struweel doet de
werkelijkheid van de schildering geweld aan. Iedereen is het erover eens dat
het “geschenk van RWS” in oude luister moet blijven bestaan. Maar ja, dat
zal wel wat geld kosten en wie zal daarvoor willen(moeten) opdraaien.
Ben oppert dat het puilende onkruid met gemak met een bestrijdingsmiddel
kan worden bespoten. “Ho, ho!”, reageert hij op sommige veronderstellingen,”
het zal hier nadrukkelijk gaan om milieuvriendelijke middelen”.
6.Restaurant/ Cafetaria ’t Veertje. Ofschoon het de bedoeling leek dit
etablissement eind vorig jaar te openen, is er nog geen kijk op wanneer de
feitelijke opening zal plaats vinden. Inmiddels is de naam op de ramen
verschenen. Vol verwachting zien wij uit naar de openstelling.
7. Heleen Lokker stelt (schriftelijk) aan de orde het initiatief voorstel tot het
plaatsen van een pikniktafel aan de Zaagmolendijk. Er zijn van
Gemeentewege wel mogelijkheden dit plan te ondersteunen, maar als
voorwaarde geldt dan wel dat het plan door alle aanwonenden wordt
gedragen. (zie verslag 19/10’15)
Wanneer een bankje daar geplaatst zou worden dien er wel een gedegen
windvang bij te worden geconstrueerd. Het kan op die plek nogal waaien…
* Een fietspad van de Zaagmolendijk naar het haventje, in het verleden een
bekende route, zou ‘ergens’ aan de orde zijn gesteld. Vaaglijk komt deze
route enkele aanwezigen bekend voor.
8.Beplanting Veerstraat. Niet alleen gaat het om de hortensia’s in de
plantenbakken, die inmiddels zijn aangevuld, maar ook om de struikjes die
moesten wijken voor de traditioneel winterse openlegging van de Veerstraat.
Kan herplanting op de agenda geplaatst worden? Trouwens, hoe zit het met
het ‘groenherstel’ na opbreken van plaveisel rond de kerk?
9.Karretjes op de Zaagmolendijk. Ingebracht door Heleen Lokker. Kennelijk
staan er zoveel karretjes op die dijk dat voetgangers slechts struikelend zich
een weg kunnen banen. Ook fietsers worden in hun ongestoorde voortgang
ernstig belemmerd. De talrijke automobilisten kunnen zich slechts stapvoets
langs de talrijke hindernissen voortbewegen. Afgesproken wordt dat de
politie alsmede de BOA’s hier aandacht aan zullen schenken en zo nodig
handhavend zullen optreden.
10. Dorpstafel Budget. Een aanvraag voor een bijdrage uit dit budget moet
door de belanghebbende partij voorgedragen worden op de Dorpstafel
bijeenkomst. Reeds zijn er enkele aanvragen binnen gekomen t.w.
* De Springplank
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* Zomerfeest ( voorlopige datum : 2-3 sept.’16.)
* ONDA.
Ten aanzien van ONDA wordt ter vergadering de aantekening gemaakt dat
deze muziekvereniging verscheidene inkomstenbronnen kent, waarvan
enkele uit de Nieuwlandse Gemeenschap voortkomen. Het zou zeker positief
gewaardeerd worden indien ONDA zich iets meer aan Nieuwland zou
presenteren. Als voorbeeld wordt genomen de afwezigheid van ONDA bij de
Sinterklaas intocht.
Ten aanzien van de Groencheque wordt gesteld dat het bedrag niet persé in
hetzelfde jaar van terbeschikkingstelling hoeft te worden uitgegeven. Het kan
dus opgespaard worden. Zo is er ruimte om na te denken over de meest
zinvolle besteding van het geld.
11. Dorpstafel bijeenkomst dinsdag 19 april a.s. De agenda van deze
vergadering, die wordt vooraf gegaan door de Ledenvergadering van de
Dorpsvereniging, zit vaak zo vol dat het voor velen wel een lange zit is.
Voorgesteld wordt de agenda te beperken zodat een eindtijd kan worden
bereikt van b.v. 22.00 uur tot 22.30 uur.
In de komende vergadering zal geagendeerd worden: “Voorgenomen
industrievestiging Trekdijk” door Hans van Hal. Voorts de plaatsing van een
lantaarnpaal op “de duistere hoek van de Leefkuil”. Ben van de Waart zal
hierover het woord nemen.
12. Rondvraag.
* Bijeenkomsten voor afdelingshoofden. Louis de Nooijer en André Vluggen
verklaren bereid te zijn namens Nieuwland deze bijeenkomsten ( het zullen
er 4 zijn) te bezoeken. MAAR moeten daarvoor wel uitgenodigd worden.
Rianne neemt daar nota van.
* De laatste tijd is de verlichting buiten het dorp zowel langs de weg als langs
het fietspad spontaan gedoofd. Gevaarlijke situatie. Is RWS hierop
aanspreekbaar?
* David Kaljouw vertelt iets over “het steekincident”. Een kwestie van in het
dorp gehuisveste probleemjongeren.
* Martina Keijzer (Speeltuin) brengt aan de orde het huisje op het
speeltuinterrein dat in deplorabele staat aan het verkeren is. Rijkelijk loopt
allerlei ongedierte in en uit en veroorzaakt nogal wat rommel. Zij vraagt zich
af of er vrijwilligers gemobiliseerd kunnen worden, o.a. via de Dorpskrant,
om het gebouwtje een grondig opknapbeurt te geven. (Binnen de vergadering
is de reactie niet duidelijk) Er is bij de speeltuin wel een bord (Sjaak de
Visser) gekomen met toegangsbeperkingen.
* Waterschap gaat nogal wat bomen in Zeeland kappen. De bomen op de
Boomdijk en Binnendijk zullen er wellicht ook aan moeten geloven. Hierdoor
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dreigt een geluidsscherm te verdwijnen, wat geluidshinder vanuit het
Sloegebied voor Nieuwland kan gaan opleveren.
* Het Waterschap zou bomen gaan planten langs de Weizichtweg. Gaat
kappen deze instantie beter af dan planten? Wellicht is het aan te bevelen
Mevr. De Feijter van het Waterschap uit te nodigen op de Dorpstafel. ( actie
Rianne)
* Oversteekplaat voor fietsers op de Steenbakkerijweg zou gediend zijn met
betere verlichting.
* Enige discussie over uitzichtbelemmering veroorzaakt door een keurige,
doch forse schutting .
Tenslotte wordt de vergadering gesloten om ongeveer 17.30 uur. Rianne
dankt iedereen voor de rijkelijke inbreng.

Voor verslag:
André Vluggen.

