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Conceptverslag bijeenkomst “Dorp van de Toekomst”,
op dinsdag 18 april 2017. Locatie: Durps’uus op d’n ‘Oek.
Aanwezigen: Rianne van Iwaarden (Gem. Middelburg), Ben van de Waart, Ko
de Visser, Izaäk de Rijke, Peter Nijssen, Hans van Hal, Louis de Nooijer,
Heleen Lokker, André Vluggen.
Op uitnodiging: Esmee Welleman (in haar functie als Wijkagent.)
Afwezig: Ilona Schot, Martina Keijzer, Lia Zwemer, Willem van Sluijs, Willy
Oorthuijsen, Arie Verhage.
1. Opening en mededelingen.
Rianne heet iedereen welkom. Er zijn geen bijzondere mededelingen. Aan de
agenda wordt toegevoegd het onderwerp “Trekdijk”.
2. Conceptverslag 18 oktober 2016. N.a.v. het verslag.
- De bomen in de Hoge Stelle zijn verwijderd. De “operatie” verliep gesmeerd.
- De historische vlag van Nieuw- en SintJoosland kwam terecht in “De
Springplank”. Maar zal daar ook weg moeten. Heleen zal onderzoeken of die
vlag in de kerk een meer definitieve rustplaats kan krijgen.
- Wat de Springplank betreft. De Gemeente heeft toch echt een datum
genoemd waarop de huidige gebruikers het pand moeten hebben verlaten.
Per 1 januari 2018. Voor alle gebruikers moet er dan ander onderdak
gevonden zijn. Reeds werd een zekere rangorde gesuggereerd.
- De modelspoorwegclub kan overal elders onderdak vinden. Is niet speciaal
aan Nieuw- en SintJoosland gebonden.
- De ‘handwerkers, kaarters’ kunnen misschien in het dorp iets vinden..
- De biljarters “zitten” met hun zware en omvangrijke meubilair, dat niet
zomaar ergens is onder te brengen.
- Natuurlijk heeft de school Lonneboot meer ruimte nodig. Kennelijk heeft de
school het primaat en worden anderssoortige activiteiten, die heel belangrijk
zijn voor een hogere leeftijdscategorie, daaraan gemakkelijk ondergeschikt
gemaakt.
- De Boomdijk is zorgvuldig van veel bomen en ondergroei ontdaan. Hopelijk
gaat Staatsbosbeheer spoedig over tot herplanten.
- ’t Veertje. Wanneer dat etablissement als restaurant in actie komt, is niet
duidelijk.

-2- Roode Leeuw. Ofschoon de ruiten aan achterzijde voor een groot deel zijn
ingegooid, is ook hier geen uitzicht op een toekomstige bestemming.
- PZEM gebouwtje. De metalen box van onbestemde kleur dat het gesloopte
gebouw vervangt, zou wel wat aantrekkelijker kunnen worden aangekleed.
Ver zover het verslag, dat terstond in dank wordt aanvaard.
3. Introductie nieuwe wijkagent voor Nieuw- en SintJoosland.
Mevr. Esmee Welleman is na tal van reorganisaties tenslotte in Nieuwland
ingezet. David Kaljouw was elders nodig. Zij zal als vertegenwoordiger van de
Politie bij dorps overleggen aanwezig zijn.
Ter nadere informatie meldt mevr. Welleman dat zij primair beschikbaar is
voor ‘noodhulp’ . (d.i. acute zaken als ongelukken, toestanden met letsel,
verwarde personen etc.) Vanaf half mei krijgt zij zes diensten wijkwerk.
-Het spreekuur met politie en wijkmanager voorziet in een behoefte. De juiste
frequentie moet nog worden gevonden. In de weekbladen en social media, zal
het spreekuur worden gemeld.
- Kwesties voor de politie die in Nieuw en SintJoosland speelden zijn : een
dodelijk ongeval van een motorrijder, het ingooien van ruiten van de Roode
Leeuw, een ‘vermist persoon’, een gevonden explosief.
4. Voetjesactie op 30 mei 2017.
Van politiezijde zal daar zijn Edwin Koops. Vooralsnog nemen deel Willem
Staat en Ko de Visser. Er is ruimte voor meer deelnemers.
5. Stand van zaken initiatief picknicktafel Zaagmalendijk en plaatsen
speeltoestellen Veerdam.
Op dit moment neemt het initiatief nadere vormen aan. Heleen Lokker laat
weten dat er zelfs enkele sponsors zijn geworven. Eastman en Wielemaker.
Een informatiebord zal worden geplaatst. Het ligt in de bedoeling het
initiatief te openen op 28 juni om 14.00 uur.
Maar ‘even terzijde’, de aanleg van een glasvezelkabel heeft veel schade
berokkend aan de beplanting ter plaatse.
Voorts heeft de beplanting terzijde van het ‘Mortiere fietstunneltje’ grote
schade geleden door brandstichting.
Afspraak: Waterschap mag een brief verwachten waarin melding wordt
gemaakt van ‘alle nog niet gerealiseerde ‘groen’ beloften.’

6. Uitbreiding ‘Lonneboot’.
De school heeft grote behoefte aan uitbreiding. De ‘Springplank’ zal op
‘adequaat’ schoolniveau gebracht worden. Gaat het uitbreiden van de
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Nieuw- en SintJoosland? Het ziet er wel naar uit.
6a. Bedrijventerrein Trekdijk.
De bestemming van het gebied aan de Trekdijk vormt een twistpunt tussen
Nieuw- en Sint Joosland en de Gemeente Middelburg.
Hans van Hal heeft zich in deze kwestie zeer verdiept. Tijdens de laatste
‘Dorpstafel’ werd zijn uiteenzetting zodanig ruw onderbroken dat hij besloot
zijn activiteiten voor de Dorpsvereniging te stoppen. Dat bovendien een
ander bestuurslid flinke kritiek had was bovendien een slecht signaal naar
de aanwezige raadsleden. Natuurlijk is dat jammer voor het Bestuur van de
Dorpsvereniging. Zijn functies waren talrijk. Niet alleen als interimpenningmeester, ook als beheerder van de website, die overigens vanuit Dorp
van de Toekomst is ontstaan. Hans blijft voorlopig de website bijhouden,
temeer daar Claire door hun steeds drukker wordende winkel wil stoppen.
En passant laat Rianne weten dat er een vrijwilliger is gevonden die de
websites van de verschillende wijkverenigingen helpt opbouwen. Er wordt
volop gebruik gemaakt van social media, om ook jongeren te bereiken.
Misschien dat dit ook voor Nieuwland van betekenis kan zijn.
6b. Voorbestaan Zomerfeest.
Terloops wordt vermeld de langzaam maar zekere afbraak van het
‘vrijwilligers areaal’. Mede ten gevolge hiervan loopt het organiseren van het
jaarlijkse zomerfeest rechtstreeks gevaar. Een antwoord op deze brede
maatschappelijke tendens kunnen wij niet geven.
7. Dorpstafel van dinsdag 16 mei a.s.
Het belangrijkste onderwerp dat vanuit Dorp v.d. Toekomst kan worden
gegeven is de kwestie “Trekdijk”. Namens de werkgroep is Wim Staat van
plan een korte toelichting te geven.
8. Rondvraag, eventueel datum volgend overleg.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Rianne dankt iedereen voor de inbreng. Wij zien elkaar terug op de
Dorpstafel.

Voor verslag,
André Vluggen.

