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Notulen openbare vergadering “Stichting Dorpsbelangen Hoek” 
Betreft een videoconference i.v.m. geldende Corona maatregelen.   

d.d. 13 april 2021 te 19.30 uur 
002/2021 

 
Aanwezig van bestuur: 
Dhr. K. Koster (voorzitter) Dhr.C.Kuijper (secretaris/penmstr.) Mevr. N. Hendrikse 
Mevr. M. Dijksterhuis  Dhr. P. de Koeijer Mevr. C. van Hoorn 
Dhr. J. Overbeeke   
   

 Afwezig mk: 
Dhr. G. van Boom 
Mevr. A. Bogers 

  

 
Aanwezig namens de gemeente Terneuzen: 
Wijkwethouder dhr. B. van Assche ( tot 20.00 uur) en mevr. M. Witte (wijkcoördinator)  

 
   Namens de regiopolitie Zeeland-West Brabant: 
 Afwezig met kennisgeving. 

 
Bezoekers/gasten: 
Dhr. E.Herrebout en I. Zandman. 

 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter: 

Dhr. Koster opent de vergadering en heet iedereen welkom. Meldt de afwezigen en deelt mee dat dhr. De 
Groote om moverende reden zijn lidmaatschap van Dorpsbelangen heeft opgezegd. 
  

2. Mededelingen wijkwethouder dhr. van Assche: 
Omgevingsvisie - MFA – Klankbordgroep: 
Door het college is recent een besluit genomen e.e.a. nader te onderzoeken m.b.t. de locatie Dorpshuis. 
Dit omdat e.e.a. niet ten volle was uitgekristalliseerd v.w.b. een definitieve locatie. Windlust II blijft voorlopig 
staan. 
M.b.t. de verslagen van de klankbordgroep zie: 
Verslagen klankbordgroep MFA Hoek - Gemeente Terneuzen  
  
Uitbreiding gedenkbos: 
Er loopt momenteel overleg met grondeigenaren over de aankoop van grond voor de uitbreiding van het 
“Gedenkbos”. 
Vanuit de provincie zijn gelden beschikbaar gesteld aan de gemeente Terneuzen voor het uitvoering geven 
aan het LUP (Landschap Uitvoering Plan). 
  
Opstelplaats voor schoolkinderen bij ovonde Hoek: 
Gerealiseerd. 
 
Restwarmte: 
Er is een presentatie van de uitkomst naar de haalbaarheid van de aanleg van een restwarmtenet geweest. 
Uit de studie is gebleken dat e.e.a. technisch haalbaar is. 
De verschillende opties voor de bebouwde omgeving zijn vergeleken en daaruit kwam het warmtenet als 
meest economisch naar voren.  
De volgende stap is het kijken naar de verdeling van de rollen in het aanleggen en het beheren van zo’n 
net.  Dit is misschien nog het moeilijkste. 
Ook de “Warmtewet” kan nog een obstakel vormen. 
 

3. Vaststellen notulen 9 februari 2021: 
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 

https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Kernen_en_Wijken/Hoek/MFA_Hoek/Verslagen_klankbordgroep_MFA_Hoek
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4. Mededelingen/beantwoording vragen door de wijkcoördinator mevr. M. Witte en behandeling actielijst: 

Sluit zich aan bij de door de wijkwethouder gegeven antwoorden. Heeft verder geen aanvullingen.  
Dhr. Koster vraagt naar de status van de “Burgerparticipatie”. 
Antwoord: 
Dhr. van Assche zegt dat er een presentatie heeft plaats gevonden aan het college van B&W. 
E.e.a. wordt behandeld in de raadinformatie-bijeenkomst op 11 mei 2021. 
Dhr. van Assche benadrukt dat alle wijk en dorpsraden worden meegenomen. 
Door het adviesbureau “Radar” wordt nog een verslag opgemaakt. 
 

5. Mededelingen wijkagent Regiopolitie: 
Dhr. Brasser heeft aangegeven dat er geen bijzonderheden zijn.  
Het is de laatste tijd erg rustig geweest in Hoek. Geen overtredingen of problemen m.b.t de 
Coronamaatregelen. 
Mochten er vragen zijn kunnen die altijd worden gesteld via de regiopolitie of indien mogelijk via 
Dorpsbelangen. 
 

6. Beantwoording vragen van de bezoekers: 
Geen vragen. 
   

7. Verslag van diverse taakgroepen: 
1. Groenbeheer (mevr. Dijksterhuis en mevr. Hendrikse): 
    Als gevolg van de Coronamaatregelen heeft er nog geen overleg kunnen plaatsvinden tussen  
    Dorpsbelangen en de gemeente Terneuzen (mevr. Van ’t Hof). 
 
    Mevr. Hendrikse vraagt naar het beleid van de onderhoud van de begraafplaats aan de Molendreef. Dit  
    omdat er signalen binnenkomen dat er onvoldoende onderhoud zou worden gepleegd. Dit in  
    tegenstelling tot de begraafplaats in Terneuzen. 
    Antwoord: 
    Wijkcoördinator zegt dat de begraafplaats in Terneuzen op een andere manier wordt onderhouden, o.a.  
    door de kerk. 
    Ze zegt toe e.e.a. te zullen opnemen met de opzichter dhr. de Ridder. 
     
    Rietkraag: 
    Door Dorpsbelangen is er aan het Waterschap verzocht voor het plegen van onderhoud/snoeien van de  
    rietkraag aan de voorste kreek te Hoek. 
    Door het Waterschap is aangegeven dat dit niet gebeurt, tenzij het de waterloop hindert of bemoeilijkt. 
    Tevens zorgt dient deze rietkraag voor broedplaatsen en schuilplaatsen van dieren en biodiversiteit. 
 
    Berenklauw: 
    Mevr. Dijksterhuis zegt dat er berichten zijn binnengekomen van opnieuw weelderige groei van  
    Berenklauw bij de parallelweg N61- sloot bij oude bejaardenhuis. 
    Aan de desbetreffende overheden is verzocht om maatregelen te nemen om deze Berenklauw te  
    verwijderen. Wordt vervolgd. 
 
    Tijdelijke natuur Wulpenbek 5: 
    Nog geen reactie vanuit North Sea Ports ontvangen. 
            
2. Energietransitie/milieu en warmtenet (dhr. Kuijper): 
    Warmtenet: 
    Behandeld onder pt. 2.    
 
    Mobiliteitsplan: 
    Dhr. Kuijper deelt mee dat er op 8 juni 2021 een vervolg-overleg gepland staat  met adviesbureau  
    “Juust” betreffende het mobiliteitsplan Terneuzen. Hij neemt namens Dorpsbelangen deel aan dit  
    overleg. 
 
3. Veiligheid en verkeer (mevr. Bogers, dhr. de Koeijer en dhr. Overbeeke): 
    -  Paaltje aan de bushalte/Julianastraat is teruggeplaatst. 
 
   Mevr. Hendrikse maakt opmerking over verkeersgevaarlijke situaties (o.a. voor de schooljeugd)  
   door het grote formaat borden bij de oversteekplaats van het kruispunt Koudepolderstraat – N682.   
   Door deze borden zou er onvoldoende overzicht op de weg ontstaan. 
   E.e.a. geldt ook voor de bebording bij de bushalte. 
   Antwoord: 
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   De taakgroep verkeer zal e.e.a. bespreken met de verkeersdeskundige van de gemeente. 
 
     
     
4. Kanaalsprong (dhr’n Overbeeke en Kuijper): 
    Dhr. Overbeeke zegt dat er geen ontwikkelingen zijn. De indicatie is dat de ontwikkeling m.b.t. de  
    “Kanaalsprong” nog geruime tijd op zich laat wachten. 
    We zullen zeker alert blijven op eventuele ontwikkelingen m.n. voor een gedegen afscheiding tussen het  
    te ontwikkelen industriegebied en de kern Hoek.  
 
    Uitbreiding “Gedenkbos”: 
    Behandeld onder pt. 2.  
              
5. Omgevingsvisie (dhr. Koster, mevr. Bogers en dhr. Kuijper): 
    Klankbordgroep: 
    Dhr. Koster zegt dat er momenteel nog onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid van de plaats van  
    het MFA op het Molenplein en de mogelijkheid hoe en op welke wijze de verkeersafwikkeling zou  
    kunnen gaan plaats vinden.  
    Hiervoor dienen nog een aantal zaken te worden afgehandeld nml. overleg/aankoop met eigenaars van    
    panden en grond en aankoop woning aan de Noordstraat 1. 
    Inwoners van Hoek worden geïnformeerd door de gemeente Terneuzen middels een nieuwsbrief en via  
    de website (zie pt. 2). 
     
6. Jeugd (mevr. Bogers en mevr. Van Hoorn): 
    Geen bijzonderheden. 
    
7. Ondernemers (mevr. Van Hoorn en dhr. de Koeijer): 
    Er heeft nog geen overleg plaats gevonden 
 
8. Communicatie (Dhr. Overbeeke en mevr. Bogers): 
    Er wordt naar gestreefd om de nieuwe website van Dorpsbelangen, genaamd 
    www.hetdorphoek.nl per 1 mei operationeel te krijgen. Genoemde website is zo goed  
    als gereed. Op een nog nader te bepalen datum zal onze oude website  
    www.hoeksebelangen.nl komen te vervallen. 
    Ook ons mailadres zal t.z.t. worden aangepast. 
    Er zal ruime publiciteit worden gegeven aan het inwerking treden van genoemde site (krant – radio –  
    flyers etc.). Dhr. Overbeeke zal e.e.a. coördineren.  
    

8. Vaststellen volgende openbare vergadering: 
Deze is vastgesteld op dinsdag 29 juni 2021. 
 

9. Rondvraag: 
Mevr. Van Hoorn vraagt de aandacht voor het kapot gereden wandelpad bij de moestuintjes. 
Antwoord: 
Mevr. Hendrikse zegt dat e.e.a. in behandeling is bij de gemeente-opzichter dhr. M. de Ridder. 
   

10. Sluiting: 
De voorzitter bedankt alle deelnemers voor hun inbreng en sluit het overleg. 
 
Voorzitter       Secretaris 
 
K. Koster      C.J. Kuijper 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actiepunten: 

http://www.hetdorphoek.nl/
http://www.hoeksebelangen.nl/
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 Onderwerp: Te behandelen door: 
 

1. Aanpassingen bebording Koudepolderstraat N682 en 
bushalte 

Taakgroep verkeer /dhr. v.d. Kerkhove 

2. Uitbreiding gedenkbos  In behandeling bij gemeente/Staatsbosbeheer 
en provincie. 

3. Overleg m.b.t. de “Kanaalsprong”. Begin 2021 

4. Invulling natuurgebied Wulpenbek North Sea Ports -  

5. Operationeel maken en bekendheid geven aan de 
Nieuwe website www.hetdorphoek.nl 

Taakgroep Communicatie 

6. Onderhoud begraafplaats. Taakgroep Groen – dhr. de Ridder 

7.   

8.   

9.   

10.   

 
 

http://www.hetdorphoek.nl/

