Conceptverslag bijeenkomst “Dorp van de Toekomst”
Maandag 19 oktober 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 de Nooijer, Peter Nijssen, André Vluggen.
Afwezig met bericht: Heleen Lokker, Willem van Sluijs.
Op uitnodiging aanwezig: David Kaljouw, wijkagent.
Hij stelt zich voor: reeds werkte hij in Vlissingen, Terneuzen en Goes. Zijn rayon als
wijkagent omvat: Arnemuiden, Nieuw- en Sint Joosland en Mortiere.
Samenwerking heeft hij rechtstreeks met BOA’s en Wijkmanager.
Mochten er klachten zijn OVER DE OPENBARE RUIMTE, dan kunnen die bij de
wijkmanager worden gemeld, maar bij voorkeur via het formulier Meldingen op de
Gemeentelijke website. Betreft het klachten voor de politie, dan kunnen die gemeld
worden via het algemene nummer 0900-8844, of bij spoedzaken altijd op 112 (ook
als u verdachte situaties waarneemt, zoals mogelijke inbraken of iets dergelijks).
Een “vaste” wijkagent is mogelijk geworden door reorganisaties binnen de politie
structuur. Het betekent, zo op het oog, een aanzienlijke verbetering.
2. Conceptverslag dd. 9 maart 2015.
* Plan picknicktafel. (Heleen Lokker stuurde een mail terzake.) Het plaatsen van een
dergelijk buitenmeubel kan niet betaald worden b.v. uit de ‘groencheque’. Aan te
raden is een concreet plan te ontwikkelen met medewerking van buurtbewoners. In
dat geval heet het plan een ‘burgerinitiatief’ en bestaat er een gerede kans dat er
van Gemeentewege een bijdrage wordt verstrekt.
* De Vlag. De antieke vlag van Nieuwland is prachtig ingelijst en een lust voor het
oog. Ook de plek in het “Durps’uus” lijkt goed gekozen. “Maar”: zo vertelt Peter
Nijssen, “er is kritiek. Een mooi, groot schilderij heeft het veld moeten ruimen en
staat nu ‘in opslag’. Zou de vlag weer plaats kunnen maken voor ‘dat schilderij’,
waarna de vlag in het archief terecht zou moeten komen? Bedenkelijk blikken
treffen Peter, vervolgens. Overigens vinden niet alle leden van de bijeenkomst de
plaats van de vlag heel adequaat. Zo kan er dus niet tot een oplossing gekomen
worden. Zou de vlag misschien een sieraad kunnen vormen in de kerk van
Nieuwland, immers ook een Gemeenschapshuis. Op zich helemaal geen gek idee,
maar nog wel te onderzoeken op haalbaarheid.
* De leefkuil ziet er prima uit. Sommige struikjes lijken moeite te hebben met ‘groter
groeien’. Ben bezweert deze ontluikende bezorgdheid door de verzekering te geven
dat geduld hier geheel op zijn plaats is.
Inmiddels zijn er bordjes geplaatst die hondenbezitters er aan herinneren dat het
geen ideaal hondentoilet is. De bordjes zullen tijdens roerige feestdagen, zoals
tijdens de jaarwisseling, worden verwijderd. Natuurlijk kostte het herstel van de
leefkuil geld. Hans van Hal, aftredend penningmeester van de Dorpsvereniging, laat
weten dat de dekking van die kosten dankzij een extra bijdrage van de gemeente
Pag. 1

geen enkel probleem heeft opgeleverd. Hij noemt die gang van zaken: “kosten
neutraal”.
* Dit leidt tot enige mededelingen. De Gemeentelijke bijdrage aan de
Dorpsvereniging van Nieuw- en Sint Joosland, is blijkbaar niet in gevaar. Wel leidt
de ingrijpende bezuinigingsronde tot het opheffen van Wijkondersteuningspunten.
(Er resten er nog 3)
Dat de boompjes langs de Weizichtweg er nog niet florissant bijstaan wijt Ben aan
de voorjaarsstormen. We moeten enkele jaren geduld hebben. Ook zou het
Waterschap nog voor extra boompjes of struiken zorgen, mede om minder verblind
te worden door het verkeer op de A58.
* Het Bestuur van de Speeltuin is erin geslaagd de speeltuin aanzienlijk op te
knappen. Afsluiten van de speeltuin is niet mogelijk, immers, openbaar terrein.
* Op het schoolplein is een boom, die aangename schaduw gaf, vernield door lieden
die “iets” met de bestrating van doen hadden. Opnieuw beteugelt Ben de
verontwaardiging door te melden dat de boom zeker vervangen zal worden.
* Lange Jan Award. Deze prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt. Vorig jaar werd
er in de pers extra aandacht aan gegeven, een goede zaak. Maar nu bereikte ons het
bericht dat de uitreiking eens per 4 jaar zal geschieden. Mede door het promoten
van Burgerparticipatie, ziet het er naar uit dat het aantal vrijwilligers eerder zal
toenemen dan afnemen. Het zal niet meevallen om na vier jaar de “beste persoon of
groep” uit de grote groep te selecteren. Enfin, we kunnen hier slechts afwachten. Of,
zoals Ben veronderstelt, de Award zal wel stilletjes verdwijnen.
* Parkeerperikelen bij De Wegwijzer. Eind juni ’15 was daar een
evaluatiebijeenkomst. De toeloop was niet groot, de problemen zouden dus best
eens kunnen meevallen. Er waren natuurlijk wel de nodige acties ondernomen.
Kennelijk hebben die hun vruchten afgeworpen. ( De onrust, enige tijd terug, werd
waarschijnlijk ook gevoed door het onderwerp “Beeldentuin”. Die kwestie valt echter
onder andere procedures die los staan van het parkeerprobleem.)
* Hoe staat het trouwens met de Weegbrug? Op zichzelf goed. Er wordt aan gewerkt
volgens een “vijf jarenplan” . ( met een knipoog naar geleide economieën in voorheen
communistische landen, die de plannen veelvuldig de mist in zagen gaan.) Wel is er
schade berokkend aan luiken doordat zeer zware vrachtwagens zich een weg
moesten banen over een deel van de weegbrug. Zijn die personen aansprakelijk te
stellen voor de schade? Dàt wordt betwijfeld.
* Onderborden. In de vergadering van de Straatnamen Commissie, waar Ko
aanwezig was, werden drie van de voorgestelde vier borden goedgekeurd, n.l.
Zeeburgstraat, Walravenstraat en Vlackeweg. Over één bord voor de van Akenstraat
kon nog geen overeenstemming worden bereikt.
* De van Akenstraat grenst aan de leefkuil. Op die plek worden auto’s geparkeerd.
Degene die uitstapt komt dan terecht op de, met zoveel zorg, geplante
rozenstruikjes. Dit leidt tot schade aan het aantrekkelijke groeisel. Naar een
oplossing wordt gezocht, zoals enkele staptegels ….
* Op een duister deel van de leefkuil kan men een aansluiting voor een lantaarnpaal
vinden, de paal is er niet meer. Het is sterk aanbevelenswaardig daar weer een
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lichtpunt te plaatsen. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Rianne wil bezien of
daarvoor bij de betreffende afdeling enthousiasme is te kweken. Veel hoop kan zij
niet geven.
* De nota van Domeinen. Een in Breda gevestigde instantie. Waarschijnlijk een
somber roodstenen gebouw voorzien van kleine ramen die weinig van de
buitenwereld laten zien. Bevolkt door noeste, norse werkers. Hier heeft de
wethouder, dhr. J. Aalberts , een compromis weten te bereiken. Het notabedrag van
€ 450,-- is teruggebracht tot € 100,--. Op zichzelf een bewonderenswaardig
resultaat. De vraag is of dat bedrag ook volgend jaar zal gelden.
Punt 4 van de agenda.
Vertegenwoordigers van de verschillende wijken van Middelburg komen 4x per jaar
bijeen in het kader van Burgerparticipatie. Tijdens die bijeenkomsten ontbrak de
vertegenwoordiging van Nieuw-en SintJoosland. Hoe kwam dat? Geen gebrek aan
enthousiasme, dat is zeker, wél een gebrekkige communicatie. Zo wist
ondergetekende wel dat er 4 bijeenkomsten zouden worden georganiseerd, maar
tastte hij omtrent plaats en tijd geheel in het duister. Rianne zal hier extra
aandacht aan schenken en ervoor zorg dragen dat een dergelijke miscommunicatie
in den vervolge tot het verleden zal behoren. Louis de Nooijer wil hierbij gaarne
ondergetekende begeleiden.
Het verslag van 9 maart jl. wordt hierna vastgesteld, en in dank aanvaard.
Punt 5 van de agenda.
Mogelijke onderwerpen voor de Dorpstafel van 24 november a.s.
* De voormalige garage Joosse is weliswaar mooi opgeknapt, maar van lieverlede
komt het terrein vol te liggen en te staan met weinig fotogenieke objecten. De
exploitant wacht op vergunning voor het vestigen van een wasstraat, een woonhuis
en een winkel. De toewijzing gaat echter langzaam.
* Peter Nijssen stelt aan de orde een mogelijke openstelling van de dorpshuis op
zondag. Immers zijn beheer is sterk gediend met bezettingsuren. De terugloop is
evident, dus zoekt hij, terecht, naar uitbreiding. In het recente verleden werd de
openstelling op zondag zonder problemen gedoogd. Maar ineens werd krampachtig
vastgehouden aan het, naar het lijkt, in steen gebeitelde gebod: “Op Zondag Zijn
Alle Etablissementen Onder Gemeentelijk Beheer GESLOTEN!”
Tijdens de Dorpstafelbijeenkomst op 24 november a.s. zal menig politieke partij
vertegenwoordigd zijn. Ideaal dus om dit redelijke verzoek naar voren te brengen.
Ben van de Waart is graag bereid dit verzoek, dat zeker van belang is voor het
bestaan van ons dorpshuis, ter vergadering naar voren te brengen.
Verder is de groep in spannende afwachting van de opening van het nieuwe
Restaurant-Cafetaria ’t Veertje.
* Er zou een aanvraag bij het Waterschap terecht zijn gekomen over een
wegaansluiting vanaf de Trekdijk naar de Steenbakkerijweg of Zaagmolendijk? Zou
dat kunnen betekenen dat het “Driehoekje bij de Trekdijk” in exploitatie is of wordt
genomen?
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Punt 6 van de agenda.
Rondvraag en/ of sluiting.
* Achter de kerk zijn filmopnamen gemaakt door of namens Studio 100. Bekend van
programma’s als Kabouter Plop en over K3. De filmmakers hadden daar een uniek
huisje ontdekt. Sommige stukjes Nieuwland worden nog wereldberoemd.
* Uit de zo zorgvuldig onderhouder bloembakken in de Veerstraat, mag men gaarne
hortensia’s ontvreemden. Vernieling? Diefstal? Pathologische aversie? Werk voor de
wijkagent?
Hans meldt dat hij in afwachting van een nieuwe penningmeester voor de
dorpsvereniging de penningen blijft beheren. Heeft ook geconstateerd dat de
zuidelijke wandelroute niet erg uitnodigt i.v.m. vele onkruid en brandnetels. Dit
vraagt zeker aandacht temeer daar Rianne graag volgend voorjaar de wandeling met
de hele groep zou willen maken.
* Het doodlopende deel van de Hoge Stelle kent naast grote voordelen ook twee
nadelen. Ten eerste is de bestrating. Die ligt zodanig ongelijk dat een struikeling
snel gemaakt is. Ten tweede de prachtige hoge en volle bomen van het type Els.
Twee vragen dus. Kan het plaveisel eens worden rechtgetrokken? Kunnen de bomen
geknipt en geschoren worden? Neen, zeker niet omgehakt! Nadrukkelijk dient dit
gesteld, omdat menig Zeeuws groenbewerker maar al te graag de motorzaag
hanteert. Volgens Rianne is ook hierbij geduld geboden.
* Ben van de Waart complimenteert nadrukkelijk de Gemeente voor de zeer
geslaagde opknapbeurt van de Molendijk.
* Voorstel van Rianne: Wellicht per jaar een extra vergadering?
* Het e-mail adres van de wijkagent is bij de verslaglegger te bekomen in
uitzonderlijke omstandigheden.
* Tenslotte sluit Rianne de vergadering en dankt iedereen voor de rijkelijke inbreng.

Voor verslag:

André Vluggen.
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