Najaarsbijeenkomst “Dorp van de Toekomst”
Datum: 23 oktober 2012 . Aanvang: 16.00 uur.
Aanwezig: Peter Nijsen, Ruud Vermaire (Gemeente), Ko de Visser, Jan Meulpolder, Izaäk
de Rijke, Rianne van Iwaarden (Gemeente), Hans van Hal, Louis de Nooijer, Ben van de
Waart, André Vluggen.
Afwezig: Lia Zwemer, Heleen Lokker, Arie Verhage, Willy Oorthuijsen, Willem van Sluijs.
Agenda: -Opening en Mededelingen.
-Stand van zaken diverse teams.
-Eventuele nominatie Lange Jan Award.
-Faam artikel “Dorp van de Toekomst”
-Aandragen agendapunten Dorpstafel, dinsdag 27 november 2012.
Opening en mededelingen n.a.v. verslag 4 april jl.
Rianne was verrast over de manier waarop de afspraak bijeen te komen tot stand
kwam.”Het komt zelden voor dat zo’n grote groep zo snel een eensluidende datum
kunnen overeenkomen”.
Ben wordt door allen gefeliciteerd met zijn verjaardag. (Teneinde de voortgang van de
vergadering niet te verstoren, wordt er geen lied aangeheven.) Het gewijzigde e-mail
adres van Ben is nu ook tot de relevante Gemeente administratie doorgedrongen. Dat
voorkomt dus weer problemen. Rianne verontschuldigt zich namens de Gemeente.
Peter Nijsen: Het BUMA rechten probleem. Wanneer de geluids/teevee installatie in het
bezit is van het Dorpshuis, komt Buma zijn hand ophouden. Maar wanneer de spullen
feitelijk in handen zijn van de leden van de dorpsvereniging, hoeft er geen recht geheven
te worden. Dit is aangetoond. Dus dit probleem is uit de wereld en scheelt weer een lieve
duit.
Hans van Hal. De RABO clubkas heeft de dorpsvereniging ruim € 400 opgeleverd. De
Voetbal- en Ringrijdersvereniging zelfs nog wat meer. Je kunt aan deze regeling
deelnemen wanneer je een RABO bankrekening hebt en lid van de Rabobank. In deze
tijden van schaarste is het toch mooi om iets extra’s te ontvangen.
Izaäk de Rijke. Orionis heeft beloofd een offerte en lay-out te maken voor de fabricage
van het bord bij de Oude Begraafplaats en niet voor onderhoud zoals in het vorige verslag.
Stond. De persoon die daar over gaat heet Goudzwaard. Zijn werkwijze d.m.v. een
fotografisch procedé is niet overal te verkrijgen. Binnen de provincie Zeeland is zijn
werkwijze zelfs uitzonderlijk. Goudzwaard lijkt deze positie te koesteren en laat zijn
klanten gaarne wachten. Dan weer is het fotoapparaat stuk,dan weer is de verf op, dan
weer is het water te hard, kortom, hij verkoopt smoesjes teneinde zijn,naar resultaat
hunkerende , klanten zijn uitzonderingspositie in te peperen. Wanneer de man tenslotte
ooit met een “layout”komt, moet dat nog op juistheid gecontroleerd worden. Is het in orde
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dan moet het product naar Italië worden gezonden. Daarna duurt het nog 12 weken
alvorens het bord kan worden opgehangen. Rianne verzoekt , met klem, te vermelden dat
de vertraging dus niet door de Italianen wordt veroorzaakt. Bij deze ,dus!. Isaac heeft de
heer Goudzwaard al vele malen gesproken, maar wordt telkenmale met een kluitje het riet
ingestuurd. Hij is het gezeur zat! Feitelijk verzoekt hij of iemand anders, bv. Willy
Oorthuijsen, dit estafettestokje wil overnemen. Ruud Vermaire zal ook enige aandacht aan
deze kwestie schenken.
Verlichting “pad naar het Theater”. Dit is een lastig dossier. Maar maakt belofte ook
schuld? Er wordt nog steeds achteraan gezeten. Mevr. Kool-Blokland, de ooit belovende
wethouder, sprak natuurlijk niet voor eigen rekening maar vanuit een politiek complex.
Dus mag worden aangenomen dat zij geen loze woorden sprak toen zij de verlichting van
het pad beloofde. Weliswaar was Nieuw- en Sint Joosland destijds hard getroffen door de
werkzaamheden rond de aanleg van de N-57 en was het mogelijk dat compassie met de
Nieuwlanders haar aanzette “haar hart te laten spreken”, maar beloofd is beloofd! De
“dorpswethouder”, de heer Aalbers zal zich eveneens met deze kwestie bemoeien.
Jan Meulpolder. Het hek van de Oude Begraafplaats wijkt zodanig dat kinderen er
gemakkelijk onderdoor kunnen kruipen. Zo komen zij via die weg op het terrein van de
Begraafplaats. Zij spelen al sinds jaar en dag op die plek achterin de Begraafplaats. Hun
aanwezigheid als zodanig kan niet gezien worden als overlast. Zij brengen geen
beschadigingen aan. Nu kan de ruimte onder het hek op verschillende manieren worden
weggewerkt.
A. Door het hek te herplaatsen. Kosten, wellicht € 5.000,-- .
B. Door grond onder het hek aan te brengen. Minder duur wellicht, maar maatschappelijk
onaanvaardbaar. Immers, een oneffenheid op de speeltuin zou als grondleverancier
moeten dienen. Daar is echter binnen afzienbare tijd een glijbaan gepland. Wordt de grond
daar weggehaald dan kan de glijbaan niet doorgaan. En dat wil Jan absoluut niet zien
gebeuren!!
Er volgt enige discussie waar de pro’s en contra’s tegen elkaar worden afgewogen.
Besloten wordt: We nemen deze kwestie mee als agendapunt voor de volgende
vergadering. Intussen wordt de zaak met rust gelaten en worden geen acties (grondverzet
en/of hekherplaatsing) ondernomen.
Stand van zaken diverse teams.
Izaäk de Rijke geeft uitleg over de voortgang van de twee wandelroutes. Nadat eerder één
der bruggetjes van de zuidelijke route officieel is geopend is van de noordelijke route zelfs
een boekje verschenen en op een mooie zomerse dag op Hof Nieuwlandsrust
gepresenteerd.
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Wat betreft de oude begraafplaats, zal gezien de vertraging met het bord de feestelijke
opening dit jaar niet meer gebeuren.
Team wonen. Hans van Hal. Het beleid van Woongoed leidt soms tot bewoners die zich
niet of nauwelijks kunnen voegen naar de normen en waarden van de omgeving. ( in de
volksmond heet dat: “een hoog Tokkie gehalte”). Minstens één situatie wordt in de
vergadering aangehaald. Woongoed is op de hoogte van de als probleem ervaren situatie.
Ben van de Waart. Er zijn nieuwbouwplannen in Nieuwland, maar de Gemeente
behandelt die zaken zodanig dat de suggestie van starheid, van onbuigzaamheid wordt
gewekt. Dit geldt met name voor het zgn. buitengebied. Binnen het dorp zijn er nog vrije
kavels.( Al zijn die volgens de huidige maatstaven exorbitant duur). Daar in deze kwestie
meer aan de hand is, zaken die sommigen wel bekend zijn, ontstaat er een levendige
discussie. Er blijken heel wat tegenstrijdige belangen.
Groepsactiviteiten in het dorp. Jan Meulpolder. De speeltuin werkt goed. Financieel
loopt het zelfs uitstekend. Mede dankzij de aanzienlijke kennis op dat vlak. Bron
financiën: subsidie en zuinig leven. Hier lardeert Jan zijn uitleg met twee waargebeurde
anekdotes. Een over de handelwijze van het vorige bestuur en een over een glazenier van
de firma Versluys en Willeboer.
Gymvereniging. Financieel penibel. Je kunt de contributie niet voortdurend blijven
verhogen. Nochtans blijft deze activiteit “in de lucht”.
Team voorzieningen. Heleen Lokker liet weten, d.m.v. e-mail, dat de begroeiing tussen
de Zaagmolendijk en Steenbakkerijweg niet is om aan te zien. Zij nam daarover contact op
met RWS . Daar werd haar geadviseerd er zelf achteraan te gaan. Een aannemer in Goes
zou de opdracht in handen hebben. Heleen vindt dit, terecht, een weinig elegante manier
van doen. Op het gebied van groenvoorziening zijn er nog enkele losse eindjes die moeten
worden opgelost. Deze rechtvaardigen het besluit vertegenwoordigers van zowel RWS als
het Waterschap uit te nodigen op de komende Dorpstafel.
Louis de Nooijer brengt in het midden dat de sloot tussen de geluidswal en de tuinen
achter de Hoge Stelle moet worden schoongemaakt. Ook een werkje voor RWS?
Naar aanleiding van de slecht onderhouden begroeiing het volgende.
Gezien de opmars van de plant vanuit Zuid-Europa, zou het nuttig zijn te onderzoeken of deze ook
op dat stuk grond veelvuldig voor komt. Het gaat om de “Alsemambrosia”. Het stuifmeel geeft een
heftige hooikoortsreactie.
Bovendien verlengt de plant het hooikoortsseizoen met twee maanden. Daarnaast belemmert de
plant de groei van andere planten in de directe omgeving. Het is dus van belang dit even te bekijken
op de stuk grond. En zo nodig maatregelen te nemen.
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Nominatie Lange Jan Award. Je kunt jezelf of je groep nomineren. Dat is mooi, ofschoon
het idee toch een zweem van narcisme met zich brengt. Vandaar dat aanvankelijk gedacht
werd het Bestuur van de Dorpsvereniging de projectgroep Dorp van de Toekomst te laten
nomineren. Enfin, na enige discussie werd afgesproken dat ondergetekende een nominatie
voor de gehele groep zal indienen. De Lange Jan Award is in de plaats gekomen van de
zgn. spekcheque. De aanvraag is inmiddels gebeurd, zie bijlage.
Faam Artikel. Hans van Hal zal zich buigen over het artikel in de Faam met als
onderwerp “Dorp van de Toekomst”. Het artikel zal met de voor aanvang van de
bijeenkomst genomen groepsfoto waarschijnlijk nog dit jaar verschijnen.
Dorpstafel dinsdag 27 november 2012.
Groep Verkeer: Ben van de Waart :” is er nog beweging in de beplanting van de entree
van het dorp? “ Ruud Vermaire zal hierover contact opnemen met Eric Mostert, die
destijds namens RWS beloften deed over deze groenvoorziening. Wellicht kan dan ook de
beplanting bij de Roode Leeuw worden meegenomen.
De Weizichtweg wordt van verkeersregelende strepen en borden voorzien. Ko en/of
Krina de Visser hebben hier krachtig achteraan gezeten . De Steenbakkerijweg krijgt ter
hoogte van de fietsafslag naar Mortiere een drempel ter verlaging van rijsnelheden.
PS. Tijdens de aanleg van “de bocht bij Arnestein” is een scooterrijder tegen de afzetting
gereden waarbij een plank door midden ging en het voertuig grotendeels werd vernield. Is
er iets bekend omtrent het lot van de bestuurder?
Rondweg voor het zware (landbouw) verkeer blijft actueel. De schade die de, in het
algemeen , nonchalante of onervaren berijders aanbrengen is werkelijk niet mis te
verstaan.
De Oude Rijksweg krijgt plateaus terwijl de vluchtheuvel iets richting Arnemuiden zal
worden geplaatst. Bovendien zullen de veilig fietsverkeer belemmerende drempeltjes met
paal verwijderd worden.
Wordt het werk aan de Oude Rijksweg ook betaald met Europees geld? Rianne heeft daar
geen antwoord op.
Rondvraag.
Hans van Hal: De Gemeente heeft binnen zijn bezuinigingsdoelen de notulist van
Gemeentewege bij de wijkgroepsbijeenkomsten afgeschaft.
Dat levert praktische problemen op met de verslaglegging. Dit moet nu in eigen beheer
worden gedaan. Zo kunnen afspraken verloren gaan. Van de Dorpstafel van april jl. is
geen verslag voorhanden. Ondergetekende wordt verzocht in november a.s. als notulist
tijdens de Dorpstafelbijeenkomst op te treden. Met enige aarzeling, wetende dat zulks
nogal een klus kan zijn, wordt hem toch toestemming daarin ontfutseld.
Voor Verslag: A.G.Vluggen.
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