Bestuursvergadering Dorpsraad Kloosterzande
Donderdag 5 juli 2018

Agenda
1: Welkom Voorzitter
2: Binnengekomen stukken
3: Notulen vorige bijeenkomst
4: Uitslag onderzoek dijk westelijke perkpolder
5: Overdracht Poolsmonument/ onthulling Poolsmonument
6: Renovatie Cloosterstraat
7: Plan Hof te Zandeplein/Verplaatsing Weemaes Mechanica
8: Verlichting fietstunneltje
9: Wandelpad Kerklaan naar de Zoutlandsedijk
10: Natuurspeeltuin en Hof te Zandepark
11: Radartoren Kreverhille
12: Verdeling bestuurlijke taken.
13: Wat er verder ten tafel komt
14: Sluiting door de voorzitter

1. Opening
De Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Een bestuurslid heeft aangegeven
later te komen en een ander bestuurslid heeft gemeld i.v.m. vakantie.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
-

-

Een bestuurslid heeft opgemerkt dat het paadje achter de mouterij langs overwoekerd is,
aangezien er hier regelmatig passage plaatsvind wordt er hinder van ondervonden. Er is
bekend dat deze heg van de fruitteler is, en dat dit pad snel gesnoeid moet worden
omdat dit pad zich op de Hof te Zande fietsroute bevind. (Op heden van dit schrijven is de
heg intussen gesnoeid)
Het is twee bestuursleden opgevallen dat rondom de speeltuin aan de
Lekenbroederstraat de schelpenpaden enorm begroeid zijn met gras en dat er eigenlijk
nieuwe schelpen op zouden moeten. Er wordt geopperd het op de website te zetten en
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-

-

daarmee de buurtbewoners op te roepen hun schouders er onder te steken. Dit gaan we
afwachten.
Er begint twijfel te ontstaan over wie nou verantwoordelijk is voor het maaien van het
Hof te Zande speeltuintje. De hoge stukken rondom de speeltoestellen is dan wel gedaan
door de gemeente, na vele aandringen van een bestuurslid, maar tot nu toe is hij degene
geweest die het veld heeft gemaaid. Ook heeft hij nog altijd moeite om mensen te
vinden die hem daarbij willen helpen.
Web hosting loopt 14 november af, de webbeheerder zal regelen dat de overgang naar
de nieuwe web hosting soepel verloopt.

3. Goedkeuren notulen 3 Mei
-

-

-

-

De notulen van 3 mei worden doorgenomen, daaruit komen de volgende punten nog
naar voren.
Alle secretariële documenten die de oude secretaris nog in zijn bezit heeft moeten naar
de nieuwe secretaris zodat alles op 1 plek is.
We blijven achter het plan staan dat er op de speelweide aan het Hof te Zandepark een
Kabelbaan komt.
Klapkot op Walsoorden, gemeente is erg positief maar zeggen toch nee. Wethouder G.
Depauw is de enige die er in geloofde. Ze willen de kantine van de watersport vereniging
opknappen en uitbreiden, dat heeft de voorkeur.
Dhr. H. Raanhuis is er nog steeds niet zeker van of hij wel een presentatie mag komen
doen tijdens de Jaarvergadering. (dit is naar voren gekomen in de meest recente
correspondentie)
We komen even terug op het grasmaaien van de speelweide op het Hof te Zandepark.
Een bestuurslid zou het op prijs stellen dat de gemeente onkosten vergoed voor het
halen en brengen van de grasmaaier die gebruikt mag worden.
Gezien we een nieuwe wethouder hebben is er besloten hem pas uit te nodigen als we
na 18 oktober nog altijd vragen voor hem hebben.

4. Uitslag onderzoek dijk westelijke Perkpolder
Wij als dorpsraad wachten de ontwikkelingen af. Er is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. In
september heeft de gemeenteraad een besloten vergadering over dit onderwerp.
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5. Overdracht Poolsmonument/ Onthulling Poolsmonument
-

De opening van het monument was erg mooi, er waren een redelijke groep mensen op
afgekomen. Per brief is de overdracht aan de gemeente definitief geworden en zullen zij
het onderhoud van het monument op zich nemen. We kijken hierop positief terug.

6. Renovatie Cloosterstraat
Sloot achter Helmers is aangelegd, kabels worden aangelegd na de bouwvak en moet in sept
afgerond zijn. In augustus zal de echte renovatie worden gestart

7. Plan Hof te Zandeplein/ Verplaatsing Weemaes Mechanica
De bouwvergunning voor de nieuwe locatie voor Weemaes is rond. De provincie moet nog een
aantal dingen afronden. Bouw begint waarschijnlijk na de bouwvak 2018 en het zal ongeveer een
jaar duren voor de bouw dan zal zijn afgerond. (dit komt ook op de jaar vergadering terug) De
brandweer komt achter Tieleman Transport waar ze een makkelijkere en betere uitruk plaats
hebben.

8. Verlichting fietstunneltje
Dit is tijdens punt 3 besproken. De verlichting doet het weer, er mist alleen een paaltje.

9. Wandelpad Kerklaan naar de Zoutlandsedijk
Dit zit in de molen en we wachten af hoe dit verder verloopt.

10. Natuurspeeltuin Hof te Zandepark
Zie punten 2, 3 en 9
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11. Radartoren Kreverhille
Het project staat momenteel volledig stil. Intussen is er een overdrachtsbrief opgesteld en
opgestuurd naar de Dorpsraad van Ossenisse- Zeedorp die dit project van ons gaan
overnemen omdat het dichter bij hen in de buurt is.

12.Verdeling bestuurlijke taken

-

Nog altijd zijn wij zoekende naar nieuwe bestuursleden, nieuwe leden die zich dan
voornamelijk zullen focussen op 1 project. (dus van project naar project)
Een bestuurslid had al aangegeven iets met de jongeren te willen doen.

13 . WVTTK & Rondvraag

-

-

-

-

-

Ondanks dat we bedankt hebben voor het jaarlijkse gesprek met Woongoed wordt er
getwijfeld of we toch nog de uitnodiging moeten aannemen. Ook komt naar voren om
Mvr. T. de Jonge uit te nodigen. Hieraan wordt de meeste voorkeur gegeven. Er moet
iets gedaan worden aan de lege huizen in de Beatrixstraat. Deze huizen blijven nog ruim
3 jaar staan. Brief aan Woongoed sturen om ze langs te laten komen om ze persoonlijk te
laten zien hoe het er voorstaat.
Een bestuurslid geeft aan dat er bij de Emté Supermarkt voor aan de linkerkant, (waar
links een huis staat) te vaak auto’s parkeren. Dit levert gevaarlijke situaties op, voor bv.
Kinderen maar ook dat het vracht verkeer dat moet laden en lossen niet fatsoenlijk de
draai van de bocht kan nemen omdat er geparkeerde auto’s in de weg staan. Er zal een
verzoek worden ingediend om zogenoemde NIET Parkeren kruizen te laten aanbrengen.
Nog steeds is er veel overlast van het hervormde kerkje aan de Willen de Zwijgerlaan.
Meldingen zijn gedaan maar de politie treed niet echt op. Een bestuurslid heeft een
aantal dagen na de vergadering toevallig bewijs gevonden dat daar weldegelijk drugs
wordt gebruikt tans wordt gedeald. Recentelijk is aan de voorzijde het glas in lood
vernield door een voetbal, schade ruim €2000,Een bestuurslid heeft intussen contact opgenomen met KIK (beheerder van het kerkje)
om samen er voor te zorgen dat deze overlast stopt en dat er paaltjes worden geplaatst
zodat de parking alleen nog maar toegankelijk wordt voor bestemmingsverkeer.
Mocht omwonenden tot op heden zelf nog overlast ondervinden zal zij zelf de politie in
moeten schakelen.
Als laatste iets over wijk agent en jongeren werker uitnodigen.
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14. Sluiting
Robert sluit de vergadering af en bedankt iedereen voor de komst en de prettige
vergadering.
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