Conceptverslag bijeenkomst “Dorp van de Toekomst”, 30 oktober 2014 van 15.30 –
17.30 uur. Locatie: ‘De Springplank’.
Aanwezig: Rianne van Iwaarden (gem. Middelburg), Willem van Sluijs, Izaäk de
Rijke, Ko de Visser, Louis de Nooijer, Hans van Hal, Heleen Lokker, Ben van de
Waart, André Vluggen.
Afwezig: Peter Nijssen (met bericht), Jan Meulpolder, (Hij neemt geen deel meer aan
het bestuur van de Speeltuin. Deswege meent hij geen toegevoegde waarde te
hebben voor “Dorp van de Toekomst”. ( een misverstand?))
1. Opening door Rianne. Zij dankt de aanwezigen voor hun prompte
beschikbaarheid. Desgevraagd worden geen punten aan de agenda toegevoegd.
2. Conceptverslag 8 april 2014.
Ad punt 3. Er is weinig gedaan met het idee “vrijwilligersbank”. Het SWM heeft de
mogelijkheid geopend personen die zich als vrijwilliger willen inzetten, van taken te
voorzien. Er zijn ook andere instanties die zich beschikbaar stellen zoals “Het Gilde”,
memoreert Willem van Sluijs. Vanzelfsprekend zal burenhulp gewoon gegeven
worden. Een plaatselijke vrijwilligersbank is daarvoor niet nodig.
Voortgang Dorp van de Toekomst.
Blijkbaar wordt het als nuttig ervaren met elkaar na te gaan of er nog punten zijn die
extra aandacht behoeven. Bovendien is het van belang als betrokken inwoners toch
regelmatig onderling contact te houden.
-

De bestrating van de Molendijk richting Oude Dorp staat in de planning bij de
gemeente.

Woongoed: Brigite Verpoorte volgt mevr. van Exel op.
Hoewel een problematische bewoner van de Oude Rijksweg niet wenst te
vertrekken, lijkt er beter te worden opgelet welke personen in vrijkomende
huurwoningen worden geplaatst.
In het algemeen worden klachten betreffende chaotische woontoestanden, die bij
Rianne binnenkomen doorgegeven aan de BOA’s. Wat wil nu het geval. Deze
functionarissen, die van groot nut kunnen zijn voor de samenleving, staan op het
punt wegbezuinigd te worden, hoewel de wijkteams juist uitbreiding wensen. Op 4
november a.s. kan in een commissievergadering worden ingesproken over deze
bezuinigingsplannen. Een vertegenwoordiger van wijkteam Middelburg-Zuid zal dit
doen.
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n.a.v. “Beeldentuin De Wegwijzer”.
Er zijn keurige borden geplaatst die de parkeermogelijkheden voor de bezoekers van
de “Wegwijzer” aangeven. Fout parkeerders kunnen terecht op die borden gewezen
worden. Over de attentiewaarde ten gevolge van de afmetingen van die borden kan
men van mening verschillen. Over enige tijd zal de situatie met de omwonenden
worden geëvalueerd, hoewel er dit jaar door omstandigheden geen theatervoorstellingen meer worden gegeven. Hans meldt dat namens de dorpsvereniging
een bloemstuk is bezorgd bij Trudi als felicitatie voor het succes van “O die Zee” en
om haar een voorspoedig herstel toe te wensen.
Het verslag van 8 april jl. wordt vervolgens vastgesteld.
Agendapunt 3. Vervolgactiviteiten Zaagmolendijk.
De bomen langs de A-58 die omgewaaid zijn, moeten weer rechtop gezet worden.
Rianne zal dat bij RWS aan de orde stellen.
Enkele andere voorstellen zijn:
Langs de Weizichtweg planten van (enkele) bomen. Overleg hierover met
Waterschap (mevr. van Westeinde) en RWS.
Piknikplek aan de Zaagmolendijk.
Zijn er wellicht andere plekken in of om ons dorp die een extra toevoeging
verdienen?
Heleen Lokker zal dit onderwerp ter sprake brengen tijdens het gezamenlijke diner
in “haar” wijkje.
Agendapunt 4. Besteding Groencheque.
De cheque van 2013 is gedeeltelijk uitgegeven. Problematisch is dat niet.
Een van de twee amberbomen bij De Roode Leeuw heeft het niet gered en zal
eerstdaags door Ben worden vervangen.
De Leefkuil is en blijft een doorn in het ook. Het opknappen van het groen is nu
eenmaal een terugkerende kwestie. Van Gemeentewege wordt daar weinig aan
gedaan zolang er geen opdracht voor wordt gegeven. Trouwens, er zijn nog steeds
restanten van oudere vernielingen te ontdekken.
Het kandelaberen van de prachtige platanen langs de Oude Rijksweg zou om de 3
jaren plaatsvinden. Overigens bestaat er verwarring over de betekenis van het begrip
kandelaberen. Sommigen zouden de werkzaamheden die tot nog toe aan die bomen
zijn verricht ‘snoeien’ willen noemen.
Bij nadere informatie blijkt overigens dat onderhoud aan die bomen in de jaren ’15 –
’16 misschien pas in de planning staat.
Agendapunt 5. Voorbereiding Dorpstafel 25 november a.s.
Voorgestelde onderwerpen:
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Presentatie nieuw bestuur speeltuin.
Woongoed o.a. over tegengaan verloedering huurwoningen.

-

-

-

Zouden de inwoners van Nieuw– en Sint Joosland door middel van een
enquêteformulier gevraagd kunnen worden ideeën in te brengen ? Uit de
discussie blijkt dat het op zichzelf wel een goed idee is, maar dat de invulling
problematisch is. Ben is bereid namens DvdT het onderwerp op de dorpstafel aan
te kaarten. Een punt van aandacht zou kunnen zijn de ergernis over het rijkelijk
storten van honden uitwerpselen op plekken die aan het oog onttrokken lijken,
zoals de brandgangen tussen de woningen.
Veranderingen in de Zorg. Een actueel punt. Mevr. Sarafinsky zou wellicht na
22.00 uur daarover een korte inleiding kunnen houden. ( Die moet dan wel heel
boeiend zijn wil zij de aandacht der aanwezigen vast houden. Maar misschien is
zij een briljant causeur..)
Aan het restant van het Wijktafelbudget ( € 200 ) moet een bestemming gegeven
worden. Wellicht laat zich deze vraag koppelen aan ter vergadering gevonden
ideeën.

Agendapunt 6. Project Weegbrug.
Aan het onderhoud van de Weegbrug wordt hard gewerkt. De ligging van het
project, op afstand van de dorpskern, leidt ertoe dat de vele verbeteringen niet
dagelijks kunnen worden gevolgd. Nochtans is een hechte groep enthousiaste
dorpsgenoten voortdurend in de weer dit hartverwarmende initiatief gaande te
houden. Zeker met behulp van de afdeling Monumentenbeheer van de Gemeente
Middelburg. Naast Ko en Izaäk is “Der Dritte im Bunde” een scheepseigenaar, die
zijn vaartuig in de haven van Nieuwland heeft aangemeerd.
Agendapunt 7. De Voormalige Gemeentevlag.
Het idee de afbeelding van de vlag te gebruiken als opdruk voor T-shirts en Caps is
nog niet gerealiseerd. Nochtans heeft Rianne aan Jan Meulpolder een foto
toegestuurd. Maar dit sympathieke idee verdient nog steeds navolging. Wellicht
volgend Zomerfeest?
Rianne zal proberen de restauratie van dit kostbare kleinood binnen het
gemeentebudget op te vangen.
Agendapunt 8. Rondvraag.
Hans van Hal schreef een zeer aantrekkelijk stukje in de Dorpskrant over bedrijf IDANDRE-DS. Er volgt een artikel over 1ekeus, het bedrijf van Claire en Arie Verhage.
Hij heeft best nog wel meer ideeën , maar zou het prettig vinden wanneer ook eens
anderen met een stukje zouden komen. Enfin, hij legde deze vraag maar aan de
aanwezigen voor. De respons was niet stormachtig. Wij zullen erover nadenken….
Ben denkt dat Manege De Kroo en een kwekerij aan de Molendijk best een artikel
waard zijn.
Hans herinnert eraan dat hij volgend voorjaar stopt als bestuurslid van de
dorpsvereniging en hoopt dat een opvolger zich aandient als penningmeesters.
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Ben: Na het Zomerfeest ontving de organisatie prompt een dikke rekening van
Domeinen voor het gebruik van het parkeerterrein bij De Roode Leeuw. Ben vindt
dat een onjuiste handelwijze. Per slot van rekening wordt het terrein rond De Roode
Leeuw door meerdere partijen gebruikt en vaak nog gratis ook.
Eenmaal per jaar gebruikt de Nieuwlandse gemeenschap dit terrein en krijgt de dag
daarop prompt een gepeperde rekening onder de neus geschoven. Absoluut
onacceptabel!
Ko: Garage Joosse. De opstallen staan al geruime tijd leeg. Intussen lopen er nogal
wat “vage figuren” rond. Bij geruchten is vernomen dat de zaak is verkocht. Heeft de
Gemeente Middelburg hier een belang? B.v. wordt hier de bestemming geweld aan
gedaan?
Het ziet ernaar uit dat de Motorclub hun onderkomen aan de Oude Rijksweg gaat
verlaten.
Rianne zou graag één van de rondjes om het dorp willen wandelen in gezelschap van
enkele dorpsgenoten. Bij voorkeur in het voorjaar 2015. En niet nadat het geregend
heeft, wordt daaraan door één der aanwezigen toegevoegd.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de bijeenkomst om 17.45 uur afgesloten.
Een datum voor de volgende bijeenkomst is niet besproken, maar zal ongetwijfeld
voor de dorpstafel in het voorjaar 2015 plaatsvinden.
Voor verslag: André Vluggen.
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