Bestuursvergadering Dorpsraad Kloosterzande
Maandag 8 oktober 2018

Agenda
1: Welkom Voorzitter
2: Binnengekomen stukken
3: Notulen vorige bijeenkomst
4: Speeltoestelling Hof te Zande speeltuin
5: Verhuizing website
6: Renovatie Cloosterstraat
7: Radartoren Kreverhille
8: Slechte communicatie aanbieden afval tgv werkzaamheden cloosterstraat
9: Overlast mouterij, stank en geluid
10: Kapotte lantaarnpalen laantje
11: Jongerenwerker, jongeren overlast
12: Slechte bereikbaarheid studenten naar universiteiten
13: Verdeling bestuurlijke taken.
14: Wat er verder ten tafel komt
15: Sluiting door de voorzitter

1. Opening
De Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2. Ingekomen stukken
-

-

Wethouder J.P Hageman gaat op de jaarvergadering meer vertellen over de het
vernieuwen van het Hof te Zandeplein. Er moet nog een klankbordgroep worden
opgezet, de verhuizing van de brandweer.
De digitale nieuwsbrief zal gaan lopen na de jaarvergadering
De financiën zijn goed, en de subsidie voor 2019 is aangevraagd.
Ze zijn bezig met sneller internet in het buitengebied.
WMO raad is nog niet actief
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3. Goedkeuren notulen 5 juli
-

De notulen worden doorgenomen
Padje achter de mouterij is afgerond
Schelpenpad Lekenbroederstraat heeft niets opgeleverd
Het halen en brengen van de grasmaaier en de onkosten vergoeding wordt aangekaart.
Dit komt ook als agendapunt terug op de jaarvergadering.
Polenmonument is afgerond
Matrixborden zijn geplaatst geweest op aangegeven plaatsen.
Speeltoestellen hof te zandplein zijn we mee bezig
Cloosterstraat loopt goed
Plan Perkpolder vragen aan dhr R. Ruis dat hij er iets over zegt.
Radartoren Kreverhille is klaar, alleen de aanvraag moet opnieuw omdat er fouten zijn
gemaakt in de aanvraag.
De parkeerkruizen komen er niet, gele banden zijn niet meer wettelijk. Er komt op
langere termijn nog niets zodra er niets gebeurd.
Notulen zijn goedgekeurd en ondertekend.

4. Speeltoestellen Hof te Zande speeltuin
-

De omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Dit doet een bestuurslid samen met
de gemeente om alles goed rond te krijgen zodat de kabelbaan geplaatst kan worden.
Een bestuurslid geeft aan dat ze samen met een ander bestuurslid wel de bedrijven langs
wil gaan om sponsoren te verkrijgen. Een bestuurslid geeft aan om te kijken of we via
fondsen een sponsering te verkrijgen bijvoorbeeld tet Oranjefonds.

5. Verhuizing website
-

De verhuizing van de website is aangevraagd en loopt nu, Daarna gaat het web
beheerder direct aan de slag met de bouw van de nieuwe website, die zal in die periode
niet beschikbaar zijn. Ze hoopt de nieuwe website voor het einde van de jaarvergadering
klaar te hebben zodat de nieuwe website gepresenteerd kan worden.
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6. Renovatie Cloosterstraat
-

De werkzaamheden verlopen voorspoedig, sommige punten van de omleiding zijn niet
echt handig, zoals de overgang van de Lekenbroederstraat naar de Zoutedijk waar vele
losse stenen liggen, maar ook betreffende de slechte communicatie m.b.t. Het aanbieden
van het afval en het ophalen daarvan.

7. Radartoren Kreverhille
-

Zie punt 3

8. Slechte communicatie aanbieden afval tgv werkzaamheden
Cloosterstraat
- Zie punt 6

9. Overlast mouterij, stank en geluid
-

Er is veel stank overlast, een bestuurslid en omwonende ondervind veel hinder hiervan
ook van het geluid dat er vanaf komt. We gaan proberen dit bespreekbaar te krijgen op
de jaarvergadering. Kijken of het vanuit het publiek aan de orde komt.

10. Kapotte lantaarnpalen laantje
-

De lampen zijn kapot en werken niet meer, na meerdere klachten is het nog niet
gerepareerd. De voorzitter meldt dat Citytech eens per de 3 maanden de route in het
dorp aflegt en de lampen repareert.

11. Jongerenwerker, jongeren overlast
De jongerenwerker R. Hegi verteld iets wat hij zoal doet en waar ze momenteel mee bezig zijn.



Zijn werk bestaat uit 3 delen waarvan hij momenteel 2 uitvoert. Dit omdat het
jongerencentrum ‘De komma’ nog niet aanwezig is, dit moet in den Dullaert komen.
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Jongeren informatie punt, voorlichting over seks, drugs op scholen.
Zijn werkgebied is de gehele gemeente hulst, liefst maakt hij graag kennis met alle groep 8
van de gemeente.
De doelgroep is van 12 tot 23, is niet geheel gespecificeerd.
3e taak is straat hoek werk en daarmee zoekt hij de jeugd op straat op en gaat met ze in
gesprek

Ideeën voor de jeugd in dit dorp worden naar ons toegestuurd

Overlast in het dorp ligt bij de jongerenwerker, andere oplossingen die zijn aangegeven is
bijvoorbeeld het plaatsen van camera’s

12. Slechte bereikbaarheid studenten naar de universiteiten

-

Op 31 oktober is een bijeenkomst in IJzendijke over openbaar vervoer en mobiliteit in
Zeeuws-Vlaanderen. Dit is een mooi onderwerp om daar aan te kaarten. Tevens is het
een goed punt voor op de jaarvergadering.

13 . Verdeling bestuurlijke taken

-

Dit punt is overgeslagen

14. Rondvraag
-

-

Kunnen wij aanwezig zijn voor de knelpunten op Kuitaart. Een bestuurslid was hierbij
aanwezig met o.a. dhr. J. Baart. Alles is daar besproken. Heuvels willen ze afvlakken. Er
komt een suggestie strook over het gehele gedeelte. Er komt eind oktober een vervolg
vergadering van. Fietspad omleggen afslag richting Kloosterzande i.v.m. het
vrachtverkeer.
Kruispolder nieuwe gemaal gaat door, deze wordt vernieuwd en er komt 1 bij.
Het windmolens/Zonnepark – We zijn tegen de hoge windmolens, maar de
zonnepanelen zijn we op zich wel voor. Bij Weemaes komen 400 zonnepanelen op
waarbij inwoners stroom daarvan kunnen inkopen. Windmolens horen op zee. De
gemeente heeft het voor nu afgeketst.
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-

-

Randweg vogelwaarde – Er komt een weg om rapenburg, er is protest van de
omwonenden. De afstand is 100 meter en is best dichtbij. Rapenburg is een drukke
straat, maar zal wel ontlast worden met de randweg.
Wil er iemand meewerken aan de dag van de mantelzorg? Niemand wil dit doen verder.

15. Afsluiting
-

De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
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