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Conceptverslag overleg “Dorp van de Toekomst”.
Donderdag, 19 april 2018. Durps’uus op d’n Oek.

Aanwezig: Rianne van Iwaarden (gem. Middelburg), Hans van Hal, Ko de Visser,
Izaäk de Rijke, Peter Nijssen, Louis de Nooijer, André Vluggen.
Afwezig: Lia Zwemer, Martina Keijzer, Heleen Lokker, John de Rijke, Ben v.d. Waart.
1. Rianne opent de bijeenkomst. Allen worden welkom geheten.
2. Verslag 2 november 2017. Het elektriciteitshuisje zal niet extra worden
opgeleukt. Recent is er opnieuw een discussie ontstaan over de elektromagnetische
straling die in en rond een dergelijk huisje zou bestaan. Geconstateerd wordt dat
bewoning voldoende ver verwijderd is en, dus, geen gevaar oplevert. Trouwens, de
hoogspanningsleidingen richting Vlissingen vormen al lang een belemmering om
onder te bouwen..
Geluidsscherm Mortiere en niet Nieuw- en SintJoosland. Aan de zijde van Mortiere
zal een geluidsscherm worden geplaatst. Waarom daar wel en elders niet. Dit heeft
te maken met de nieuwheid van die wijk. Nieuwland ligt er al “wat langer”, dus
komt niet in aanmerking. De N-57 ligt er eigenlijk nog maar pas, maar toch heeft de
wijk Mortiere, die ongeveer tegelijk werd gebouwd, meer recht op reductie van
verkeers lawaai.
Enfin, langs de A-58 werd aan de kant van Nieuwland een geluidswal opgericht die
echter nèt niet over de totale lengte even hoog kon worden gemaakt. Het bleek te
gaan om een kwestie van centen. Er had extra grond gekocht moeten worden. Is dit
naar analogie van de redenering: oude wijk versus nieuwe wijk? Gelukkig werkt het
nieuwe asfalt op de A-58 enigszins geluiddempend.
De Springplank. In het verslag werd, ietwat knorrig, de containerisatie van de
Springplank aan de orde gesteld. Het zou een aanzienlijke verslechtering voor de
groep gebruikers van het gebouw betekenen. NU blijkt echter dat het niet ging om
containers maar op porto-cabins. Dat is geheel andere koek. Veel ruimer. Zelfs zo
ruim dat er twee biljarts in konden worden ondergebracht. Bovendien kan ook de
speeltuinclub van deze voorziening gebruik maken. Het, immer, bouwvallige en
daardoor minder bruikbare huisje kan daardoor worden opgedoekt.
Puntje bleek nog de toegang voor een ambulance. Ja, er kan van alles gebeuren,
nietwaar! Dat blijkt in de praktijk niet op problemen te hoeven stuiten. Mocht er in
het straatje een auto zijn geparkeerd, dan zal die zonder moeite verwijderd kunnen
worden.
Voorstel Peter. Is het aan te bevelen de porto-cabins van een AED te voorzien?
Wellicht is daarvoor budget vrij te maken. Kosten € 1.500,-- voor de eerste aanschaf
en € 150,-- per jaar voor onderhoud.
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moet hartmassage voor consolidatie van de toestand zorgen. M.a.w. het is zaak dat
er ook een reanimatiecursus wordt gevolgd. Er worden regelmatig cursussen
aangeboden. Ook in de Dorpskrant staat hierover iets te lezen
Het fietspad onder de N-57 door naar Mortiere. Degene die daar wat aan moet doen
is het Consortium. De Gemeente tracht dit ‘instituut’ tot spoed te manen. Maar dat
zit met de aanbouw van nieuwe woningen en de daarbij horende
vervoersbewegingen. Nauwelijks is het pad vrijgemaakt of daar ligt weer een nieuwe
hoop grond.
De Leefkuil, voetgangersgebied waar behoefte is aan een extra lantaarnpaal. Daar
zit geen schot in. Het blijkt een uitstekend doorsteekje te zijn naar de school. Als er
in de titel dan “Leef” moet voorkomen, dient gezegd dat er een levendig fietsverkeer
heerst.
De, zo noest aangebrachte, beplanting lijkt er niet onder te lijden. De aan dysenterie
lijdende honden storten hun behoefte kennelijk elders. Ko de Visser waakt over dit
historische plekje. Waarvoor niets dan lof.
Nog even “Het Veertje”. Voortdurend lijkt dit etablissement in andere eigenaars’
handen over te gaan. Echt nieuws is er echter niet.
De Roode Leeuw. Een steeds morsiger pand. Waar het intussen lijkt te spoken.
Zo wordt het verslag van de vorige keer aanvaard met dank aan de notulist.
4. Trekdijk, stand van zaken.
De coalitiebespreking in het Gemeentebestuur zullen wellicht worden afgerond
ongeveer half mei. ( Vlak voor de Dorpstafel?) De verkiezingen leveren voldoende stof
om over van gedachten te wisselen. Hoe ging het met de stemmen die voor een
restzetel dienden te zorgen. Waarom ging die zetel naar de één en niet naar de
ánder. Werden de schijnbare beloften in de campagne geuit ook meegenomen naar
de onderhandelingen? Enfin, politiek is een wonderlijk fenomeen waar de resultaten
nimmer voorspelbaar zijn. Niet op de korte termijn en zeker niet op de lange
termijn.
Op de Dorpstafelbijeenkomst moet er ruimte zijn om een hartig woordje te spreken
over de Trekdijk. Dat zou zo maar eens niet kunnen als de coalitiebesprekingen nog
niet zijn afgerond.
5. Bijeenkomst van 10 april jl. verenigingen van Nieuwland.
Probleem is de moeilijkheid besturen voldoende te bemensen. Hier en daar is
sprake van leegloop. Voorbeelden zijn: de Oranjevereniging, Speeltuinclub, Stichting
Zomerfeesten.
Afgesproken is dat er jaarlijks een bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle
vereniging zodat, wellicht, krachten gebundeld kunnen worden. SWM wil daar graag
een rol in spelen.
Ieder bestuur afzonderlijk lijkt een eigen website in de lucht te willen houden. Dat
kost vanzelfsprekend nogal wat energie en tijd. Er kan een training gegeven worden
voor het ontwikkelen van een digitaal platform. Het is van belang de verschillende
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worden gehouden. Er zijn intussen ongeveer 8 personen die voor een
workshop/training belangstelling hebben getoond. Dat hier een probleem van eerste
orde speelt moge blijken uit het feit dat het Bestuur Zomerfeesten dit jaar niet
doorgaat. In ieder geval binnen Middelburg ‘roept’ iedere vereniging of organisatie
om Bestuursleden. ( Schort er iets aan de maatschappelijke betrokkenheid, of wordt
voldoening op andere terreinen gevonden?)
6. Website Dorpsvereniging. Ontwikkelingen en training De Online
Wijkverbinder.
Aan de orde wordt gesteld de schijnbare tegenstelling die is geconstateerd tussen de
website, zoals door Hans ‘in de lucht gehouden’ en de Dorpskrant. Nadrukkelijk
wordt gesteld dat er slechts sprake is van een andere verschijningsvorm van de
berichten. Wat in de Dorpskrant staat kan eveneens op de website worden ingezien.
Ko geeft aan dat de aanlevering van kopij nogal eens op het laatste moment plaats
vindt. Zodanig, dat de verschijningsdatum onder druk kan komen te staan.
Trouwens de Dorpskrant wordt naar de politieke partijen verzonden d.m.v. één
exemplaar per fractie. Zo kan het voorkomen dat niet alle fractiegenoten van het
Nieuwlandse nieuws op de hoogte zijn. Eén blik op de website ondervangt dit
probleem.
7. Dorpstafel van dinsdag 17 mei a.s. : onderwerpen?
Over de datum is enige verwarring ontstaan. Het gaat dus om DONDERDAG 17 mei
a.s. Louis zit die dag in Turkije. ( nog nét voor de verkiezingen, aldaar)
Besteding groencheque. Het bedrag verviel aan de algemene middelen wanneer er
geen bestemming voor werd gevonden. De nieuwere regels maken mogelijk dat het
bedrag kan blijven staan totdat er een goede bestemming voor is gevonden. Het kan
dus per jaar oplopen. Komt er een bestemming vrij, dan keert Rianne uit.
8. Rondvraag (datum volgend overleg?)
Willem Versluys hoeft niet meer te worden uitgenodigd. Lia Zwemer alsmede Willy
Oorthuijsen hebben laten weten op enig afstand te willen blijven.
Heeft de club ‘Dorp van de Toekomst’ nog bestaansrecht? Een vraag die nooit bij
ons op kwam. Dus is het antwoord: “Natuurlijk” .
John de Rijke zou gaarne willen toetreden. Hij heeft meteen een voorstel: “Kan er
een actie c.q. besluiten/ afspraken lijst worden gemaakt?
Antwoord van de verslagmaker:” Zeker, maar nu even niet.”
De straatnamencommissie zou, wellicht, een naam kunnen geven aan het smalle
paadje dat dient als doorgang naar de school en speeltuin. In de volksmond werd
dat een Jodenpadje genoemd. Kun je niet mee aankomen in het huidige
tijdgewricht. Kun je het net zo goed Zwartepieterpad noemen. Ideeën zijn welkom.
Dan werd de wielerkoers gestart door wethouder (demissionair) Chris Simons.
Onmiddellijk ging daar het gerucht :”Moeten we afscheid nemen van Johan
Aalberts?” Welnee, Johan had even een andere urgente bestemming.
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der renners trof.)
Op 5 mei wordt een “vrijheidsmaaltijd” gehouden voor iedereen op het Oude
Stadhuis. Een uitnodiging wordt aangereikt.
Tenslotte het door DELTA vernielde struikgewas aan de Zaagmolendijk. Ben v.d.
Waart maakt een offerte, die wordt naar Rianne verzonden en die gaat deze aan
DELTA doen toekomen. Maar het heeft Rianne nogal wat moeite gekost om de (zich
als druiloor opstellende) DELTA verantwoordelijken te laten inzien dat ze eerlijk
moeten opdraaien voor de schade die ze berokkenen.
En zo wordt deze bijeenkomst beëindigd. Rianne dankt iedereen voor de
gewaardeerde inbreng. Tot de 17e mei a.s. Donderdag, dus.
Voor verslag:
A.G. Vluggen.

