
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Dorpsraad Kloosterzande organiseert op donderdag        

 22 november om 19.30 uur in zaal van Leuven een 

    ALGEMENE JAARVERGADERING. 

   Het voltallige college van B & W zal aanwezig zijn. 

                Complete agenda op blz. 2 

  

 
  Meer weten en lezen o.a. de notulen van 2017 

      kijk op: www.dorpsraadkloosterzande.nl        
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                  NIEUWSBRIEF 

  DORPSRAAD KLOOSTERZANDE 
 

 

 

TIJDENS DE VERGADERING WORDEN ER ENKELE SFEERFOTO’S GENOMEN 

http://www.dorpsraadkloosterzande.nl/


   Agenda  jaarvergadering 22 november  
1. Opening en mededelingen door de voorzitter 

2. Presentatie ‘Buurtbemiddeling in Kloosterzande’  

 Hans Vielvoije van de organisatie ‘Buurtbemiddeling’. 

3. PowerPoint-presentatie van onderwerpen 2017-2018 
Wat is gebeurd: 
 Pools monument onthuld en overgedragen aan de gemeente 

 Beplanting en bestrating Poolsmonument 

 Reconstructie Cloosterstraat 

 Week 9 --2018 Tunneltje schoongeveegd, bestrating ligt er weer netjes bij. 5 juni verlichting 

fietstunneltje gerepareerd 

 Bomen gesnoeid naar kerkje en vijver 22 febr. 2018 

 In park aan oudste boom kroonverankering aangebracht 

 Waterbassin voor de speelweide Park Hof te Zande. (Geraamte paard opgegraven.) 

 Antonius oud gedeelte gesloopt. 

 Sluisje van Beaufort Den Eeck Walsoorden. Grondige renovatie 

 Voetbalveld voorzien van kunstgras 

 Radartoren Kreverhille 

 De invulling van het terrein Rozenhof 

Wat is in voorbereiding: 

 Voorbereidingen kabelbaan natuurspeeltuin “Kastanje Hof” 

 Hof te Zandeplein: afbraak werkplaats Weemaes en afbraak brandweergarage 

 Industrie Hulsterweg, Oudeweg en Hoek en Bosch 

 Wandelpad Kerklaan naar de Zoutendijk 

Wat heeft speciale aandacht: 

 Openbaar vervoer. (Slechte verbindingen) 

 Jongerenwerk en hun activiteiten  

 Overlast mouterij. (Geluid en stank klachten) 

 Zonnepanelen en windmolens Kruispolder 

 De Binnendeur maken tot een ontmoetingsplaats voor alle leeftijden, ook voor de Jongeren 

 Plan Perkpolder 

 Panoramahuis bij ’t Gat van Frank met zitbanken en windschermen 

 Klus- en kuisdag 

 ‘Overlast’ in ’t Laantje, Silo’s Walsoorden, Parkeerplaats Perkpolder, etc. 

 

4. Rondvraag 

5. Mededeling door burgemeester Jan Frans Mulder 

6. Afsluiting door de voorzitter Robert Asselman 2 



 

                                 WAT IS BUURTBEMIDDELING? 

Stel, u heeft onenigheid met de buren. Het is niet gelukt om met hen te praten of afspraken te 
maken. Of, misschien kent u de buren nauwelijks en vindt u het moeilijk om een gesprek met 
hen te beginnen. Soms zijn de spanningen tussen u beiden al zo hoog opgelopen dat u niet meer 
met elkaar spreekt. Een oplossing lijkt buiten beeld, maar u wilt er toch uitkomen. De 
buurtbemiddelaars kunnen u (weer) in gesprek brengen om gezamenlijk naar oplossingen te 
zoeken. Zij helpen u om afspraken met elkaar te maken die voor u allebei goed werken. Bij elk 
conflict is het beter dat partijen zelf hun probleem oplossen dan dat een ander een oplossing 
oplegt. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich later weer voordoet. 

             VOOR WIE IS BUURTBEMIDDELING? 

Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van de gemeente die in een conflictsituatie zitten of 
dreigen te komen. Buurtbemiddeling is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dat betekent wel dat u 
nadenkt over een mogelijke oplossing en hier ook aan meewerkt. Bovendien is 
buurtbemiddeling gratis. 

                           WANNEER INSCHAKELEN?                                                                

 

 

 

 

 

• Geluidsoverlast 

• Rommel of vuilnis van de buren 

• Ruzie over erf afscheidingen 

• Overhangende takken of struiken 

• Storende leefgewoonten 

• Overlast door kinderen of       

   huisdieren 

• Harde muziek 

• Vernielingen 

• Vreemde geuren 

• Mishandeling 

• Alcohol- of drugsproblematiek 

• Buitensporige agressie 

• Conflicten binnen een familie 

• Strafbare feiten (juridische) 

• Conflicten tussen werkgever en  

   werknemer 

• Conflicten met instanties 

Wel bemiddeling bij:   Geen bemiddeling bij: 

                                                         WIE BEMIDDELT? 

Buurtbemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers die luisteren naar het verhaal van beide 
partijen. Ze spelen niet voor rechter en geven geen oordeel. Ze proberen ruziënde partijen 
weer aan de praat te krijgen en hen zelf een oplossing te laten bedenken. En natuurlijk 
hebben de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht. 
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Meer weten over  buurtbemiddeling?  Kom naar de Algemene Jaar Vergadering, er is uitleg met 

filmbeelden door  Hans Vielvoije van de organisatie ‘Buurtbemiddeling’. 



  
 

 

 

De leden van de dorpsraad Kloosterzande vormen een afspiegeling van de inwoners 

van Kloosterzande/Walsoorden en buitengebied, tevens zijn allen vrijwilligers en 

tijdens de oprichting benoemd om dit in goede banen te lijden 

Wij zoeken nieuwe leden M/V om ons te komen versterken hetzij in het bestuur of in een 

commissie b.v. verkeer, veiligheid, speelweide, jeugd, subsidies zoeken, groen etc.etc. 

 Heeft u interesse  en bent u enthousiast meldt u dan aan om samen met het huidige    

bestuur een inwoneraantal van ruim 3600 bewoners te ondersteunen.  

Wat vragen wij van u? Wij zoeken enthousiaste en betrokken personen- zowel 

mannelijke als vrouwelijke, die zich graag inzetten voor het eigen dorp en de leefomgeving. 

Uiteraard mogen dit ook nieuwe bewoners zijn. 

Wat bieden wij u? De mogelijkheid om de relatie tussen bestuur en burgers te versterken, 

de kwaliteit van de beleidsvoering te verbeteren en de woonomgeving en leefbaarheid 

binnen uw kern op peil te houden. 

                                   De doelstellingen van de Dorpsraad Kloosterzande zijn:  

 De behartiging van de algemene belangen van de bewoners van Kloosterzande / 
Walsoorden en buitengebied alsmede het bevorderen van deze belangen met 
behoud van haar specifieke dorpskarakter 

 Het verkleinen van de afstand tussen de inwoners van Kloosterzande en de 
gemeente Hulst en daarmee de inwoners zo vroeg mogelijk te betrekken bij 
toekomstige ontwikkelingen in Kloosterzande/Walsoorden, dus optreden als 
tussenpersoon tussen gemeente en burger. 

 Het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn van haar inwoners. Stimuleren 
van de bewoners met betrekking tot activiteiten, wensen, problemen en 
verbeteringen die het woon- en leefklimaat bevorderen. 

 Kortom: Adviseren –Signaleren –Participeren -communiceren en 
vertegenwoordigen. 

NIEUWSBRIEF 2018 
     DORPSRAAD KLOOSTERZANDE 
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Na de Algemene Jaar Vergadering in november 2017 hebben wij 2  inwoners kunnen 

verwelkomen als dorpsraadlid, daar staat tegenover dat  dorpsraadlid Jan Baart na 

vele jaren met plezier en inspanning gestopt is.  



Deel van de Beatrixstraat nu en in de toekomst. 

 
 

 

 

 

 

Voordat Woongoed Z-Vl. aan de slag wilt gaan om plannen te maken voor deze te 

slopen huizen gaan er eerst nog een aantal belangrijke punten aan vooraf.  
 Het afkoppelen van alle de nutsvoorzieningen 

 Controleren op asbest en zo nodig verwijderen 

 Bewoners gelegen aan de Emmastraat die van dit  plan grond in gebruik hebben informeren om dit 

vrij te maken. 

 Huisnr. 5 is nog in handen van een particulier en hier zijn onderhandelingen bezig met de eigenaar  

voor een passende oplossing. 

          Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en  ,,SOCIAAL BEHEER”  
De taken van woningcorporaties reiken veel verder dan alleen het verhuren en beheren van de 

woningen in de portefeuille. Woningcorporaties staan namelijk ook voor de opgaven die te maken 

hebben met het sociaal beheer en de leefbaarheid van de woningen, complexen en omgeving. 

Belangrijke punten zijn: 

 Bevorderen bewonersparticipatie 

 Leefbaarheid en maatschappelijk ondernemen 

 Zorgen en faciliteren/voorzieningen aanpassen 

 Veiligheid 

 Betaalbaar 

 Zo lang mogelijk zelfstandig wonen 

 Proactief meedenken 

 Etc…etc. 
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De dorpsraad van Kloosterzande maakt zich sterk om de natuurspeeltuin  ,,Kastanje Hof” in het 

park Hof te Zande nog spannender te maken. De vergunning v.w.b. de startheuvel en hoogte van 

de Robinia houtenstaanders is inmiddels aangevraagd.  

De gemeente Hulst werkt daar hard aan mee. De gemeente geeft een financiële injectie  maar dit 

is nog niet voldoende.  

De leden zijn druk bezig om van diverse instanties de resterende financiële bijdragen te krijgen. 

Zij denkt dan aan diverse instanties o.a. het Oranjefonds, Rabobank, VSB fonds etc. 

Onder de bewoners zit vast veel van deze kennis om de dorpsraad daarbij te helpen. 

Daarom vragen wij aan de bewoners deel te nemen in een dergelijke werkgroep om ons te 

helpen. 

 

HEEFT U NOG MEER IDEEËN VOOR DEZE NATUURSPEELWEIDE LAAT HET ONS WETEN 

 

Natuurspeeltuin schreeuwt om uitbreiding 
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             Plan jongerenactiviteiten Kloosterzande 

Vanuit de dorpsraad Kloosterzande komt de vraag of het jongerenwerk van stichting Hulst voor 

Elkaar wil helpen met het opzetten van activiteiten voor de jeugd in Kloosterzande. Gedacht wordt 

bijvoorbeeld aan een jeugdsoos zoals deze ook in omliggende dorpen worden gehouden. 

Onbekend is echter tot in hoeverre hier animo is vanuit de doelgroep. De jongerenwerker     

Reinder Hegi is gevraagd naar ideeën om de jongeren te ondervragen om er zodoende achter te 

komen wat hun wensen zijn.  

                                                   Ideeën bereiken doelgroep: 

                       Er zijn verschillende manieren waarop de doelgroep bereikt kan worden.  

 Er kan gekeken worden of we hierbij gebruik kunnen maken van de gemeentelijke 

administratie. Die weten als het goed is precies wie kinderen heeft die, wat leeftijd betreft, 

in de doelgroep passen. Die kunnen we via de post bereiken.  

 Ook kan de jongerenwerker kijken of hij op de plaatselijke middelbare scholen toegang kan 

krijgen tot leerlingen die uit Kloosterzande komen.  

 Tijdens de vergadering van de dorpsraad werd onlangs ook besproken dat er een 

uitnodiging meegestuurd kan worden met informatie die de dorpsraad doorstuurt.  

 De jongerenwerker kan een fuik opzetten op een punt waar scholieren uit Kloosterzande 

langskomen op hun weg van school naar huis. Voordeel hiervan is dat het direct is. Op deze 

manier ben je direct met de jongeren in contact zonder dat je daar een verzoek of brief 

vooraf over stuurt.  

Ook is er nog onduidelijkheid over de mogelijke locatie. Een locatie waar het zou kunnen maar is 

de Binnendeur maar is deze spannend of optimaal voor deze doelgroep. Ook hier zijn er 

verschillende manieren waarop naar gekeken kan worden. Er kan ook gezocht worden naar een 

locatie waarin activiteiten gehouden kunnen worden. Echter weten we momenteel nog niet wat de 

wensen van de doelgroep zijn. Kans bestaat dat de locatie die wij hebben niet toereikend is voor 

de activiteit die de jongeren voor ogen hebben.  

Ons voorstel is eigenlijk om eerst de doelgroep te ondervragen en vanuit daar verder te zoeken.  

Oproep van de Dorpsraad aan de bewoners is: Wie wil er deelnemen in deze werkgroep. 
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                           Intocht van  

       Sinterklaas     

 
 

   Kloosterzande 

12.30 uur: Aankomst pakjesboot 12, met de sint en      

      zijn Pieten in de haven van Walsoorden. 

13.45 uur: Rondrit Walsoorden en Kloosterzande. 

14.15 uur: Gezellige kindermiddag in WZC Antonius.     

                     Alle kinderen van de onderbouw   

                          (groep1 t/m4) zijn welkom. 

14.30 uur: Pietendisco in ,,Café-Bar de Klaroen”       

                     voor kinderen van de bovenbouw   

                     (groep 5 t/m 8) zijn welkom. 

19.00 uur: Diverse bezoeken aan jong en oud                      

                           in en om Kloosterzande. 

23.00 uur: Bezoek lokale horeca. 

         Zaterdag    
 

  24 November 2018 

 
   

   

8 

 

 

 


