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Notulen openbare vergadering “Stichting Dorpsbelangen Hoek”.
Plaats vergadering: Dorpshuis, Molenplein 3, 4542 DA te Hoek
d.d. 29 juni 2021 te 19.30 uur
003/2021
Aanwezig van bestuur:
Dhr. K. Koster (voorzitter)
Mevr. M. Dijksterhuis
Dhr. J. Overbeeke

Dhr.C. Kuijper (secretaris/penmstr.)
Mevr. A. Bogers
Dhr. G. van Boom

Mevr. N. Hendrikse
Mevr. C. van Hoorn

Afwezig mk:
Dhr. P. de Koeijer

Aanwezig namens de gemeente Terneuzen:
Wijkwethouder dhr. B. van Assche, mevr. M. Witte (wijkcoördinator) en dhr. M. de Ridder
(opzichter groenbeheer)
Namens de regiopolitie Zeeland-West Brabant:
Afwezig met kennisgeving.
Bezoekers/gasten:
Dhr J. Willeboords (Go-FM), dhr. E.Herrebout, dhr. J. Dieleman, mevr. A. Koster,
mevr. R. Buijsse, mevr. Kreukniet, dhr. Kreukniet en dhr. J. Vasse.
1.

Opening en mededelingen door de voorzitter:
Dhr. Koster opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze fysieke bijeenkomst.

2.

Vaststellen notulen d.d. 13 april 2021:
Geen bemerkingen. Notulen worden goedgekeurd.

3.

Mededelingen wijkwethouder dhr. van Assche:
Arbeidsmigranten:
M.b.t. huisvesting arbeidsmigranten is een conceptregeling gemaakt die in de commissie samenleving zal
worden behandeld. Hierna zal deze regeling in de gemeenteraad worden behandeld.
Van dit voorstel van regulering huisvesting arbeidsmigranten kan kennis genomen worden genomen.
Windkader:
Dit windkader is vastgesteld in een visie.
Momenteel zijn er twee windmolens voorzien aan de rand van de Mosselbanken – Paulinapolder.
De initiatiefnemer “Zeeuwwind” is momenteel nog in gesprek met de bewoners van het beoogde gebied
voor plaatsing van deze windmolens.
Boscompensatie (natuurcompensatie):
Voor de verplichte boscompensatie door Dow, die zou plaatsvinden in de Lovenpolder, is uitstel gevraagd.
Er volgt nader overleg hoe en op welke wijze en waar er compensatie kan plaatsvinden.
Mogelijk kan e.e.a. aansluiting vinden bij de provinciale “Bosvisie”.

4.

Mededelingen/beantwoording vragen door de wijkcoördinator mevr. M. Witte en behandeling actielijst:
Uitbreiding gedenkbos:
Er wordt momenteel gekeken door de provincie, de gemeente Terneuzen en Staatsbosbeheer
naar de mogelijkheden, om in het kader van de LUP(Landschap Uitvoering Plan) -gelden en de provinciale
Bosvisie, gronden te verwerven voor uitbreiding van het huidige gedenkbos.
Op dit moment wordt er door een ruilverkavelingsbureau de mogelijkheden onderzocht om gronden te
verwerven d.m.v. ruilverkaveling..
Dhr. Koster vraagt op welke termijn e.e.a. zijn beslag vindt. Dit ter voorkoming dat de LUP gelden niet meer
beschikbaar zijn i.v.m. verlopen van de termijn.
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Mevr. Witte zegt dat deze LUP-gelden nog tot eind 2022 beschikbaar zijn.
Binnen deze tijdspanne moet e.e.a. zeker gerealiseerd zijn.
Dhr. van Boom benadrukt nog dat er haast geboden is met de uitbreiding van het gedenkbos, omdat het
huidige “Gedenkbos” zo goed als vol is.
Jeugd:
Mevr. Witte zegt dat de nieuwe burgemeester van Terneuzen, dhr. E. Merrienboer, heeft aangegeven
z.s.m. kennis wil maken met Dorpsbelangen en “rond de tafel” wil gaan zitten met “de jeugd” om de
jaarwisseling 2021-2022 te bespreken.
Mevr. Witte zal zorgdragen voor het maken van een afspraak.
Multi Functionele Accommodatie:
Door het college van BenW is besloten om vast te houden aan de plaats van het MFA op Windlust II.
In diverse Klankbordgroep bijeenkomsten zijn er diverse mogelijkheden besproken. Door de gemeente
Terneuzen is nog getracht gronden te verwerven, maar dat is niet gelukt.
De Klankbordgroep heeft in meerderheid aangegeven positief te zijn over de inbreng in het overleg. Ze
toonden begrip voor de, binnen de mogelijkheden, genomen beslissing.
De nieuwsbrief over de genomen beslissing en de Klanbordgroep verslagen zijn terug te vinden op
mfahoek@terneuzen.nl

Op 7 juli vindt er een digitale bijeenkomst over dit onderwerp plaats. Aan een ieder wordt de mogelijkheid
geboden hieraan deel te nemen. Men dient zich hiervoor op te geven (zie nieuwsbrief).
Vanuit de deelnemers aan de vergadering werd nog ingegaan op de publiciteit en het artikel in de PZC van
28 juni 2021 betreffende het besluit MFA.
Door dhr. Kuijper werd gezegd dat hij de opmerking in de PZC van dhr. Verdurme, fractievoorzitter van
TOP-Gemeentebelangen ongenuanceerd en populistisch vond door te stellen dat het in Hoek altijd wat is.
Eerst de scholenfusie en nu dit. De nieuwe school had er volgens dhr. Verdurme al lang kunnen staan
zonder deze Hoekse en Kabeljauwse Twisten.
Ik kan alleen maar stellen dat wij als Dorpsraad altijd zorgvuldig en constructief overleg hebben gevoerd
met alle partijen. En dan nu op zo’n manier worden geschoffeerd, dat is jammer.
Burger-en overheid participatie:
Al geruime tijd is men bezig om te kijken hoe en op welke wijze de inwoners betrokken kunnen worden bij
besluitvorming c.q. advies in de gemeente Terneuzen.
Door verschillende adviesbureaus is al advies gegeven en op welke wijze e.e.a. gerealiseerd zou kunnen
worden in de gemeente Terneuzen.
Op 14 juni 2021 is er een bijeenkomst geweest met afvaardigingen van alle dorps-wijk en kernraden van
Terneuzen over de rol van de dorps en wijkraden in relatie tot de gemeente Terneuzen.
De inbreng op deze avond van alle betrokkenen zal worden geëvalueerd.
In het najaar van 2021 zal er een bijeenkomst worden georganiseerd door de gemeente Terneuzen voor
alle besturen van de dorps-stads en wijkraden waarbij dan het eindrapport wordt gepresenteerd.
5.

Mededelingen wijkagent Regiopolitie:
Namens de wijkagent wordt meegedeeld dat het de afgelopen periode rustig is geweest in Hoek.
In de afgelopen periode heeft er één inbraak plaatsgevonden. Dader(s) onbekend.
Er waren enkele meldingen van overlast van jeugd bij de basisschool “De Driesprong”. Dit is opgelost.
Mochten er vragen zijn kunnen die altijd worden gesteld via de regiopolitie of via Dorpsbelangen.

6.

Beantwoording vragen van de bezoekers:
Boscompensatie:
Dhr. E. Herrebout vraagt wat “boscompensatie” precies betekent.
Wethouder van Assche legt uit dat wanneer men natuur/bos kapt voor de bouw van b.v. een fabriek, dient
men de oppervlakte aan gekapt bos te compenseren/elders aan te planten.
Dit is o.a. het geval bij DOW waar op het terrein natuur heeft moeten wijken voor de bouw van een fabriek.
Hoe en waar deze compensatie dan moet plaatsvinden zal overlegd moeten worden.
Onderhoud begraafplaats:
Dhr. Kreukniet deelt mee dat hij als vrijwilliger begonnen is aan het onderhoud van de “Oude
Begraafplaats” aan de Begoniastraat.
Bij dit onderhoud, merendeel snoeiwerk, komt veel afval vrij. Dit dient te worden afgevoerd. Op dit moment
levert dit problemen op. Hij vraagt hiervoor een oplossing.
Dhr. de Ridder (opzichter Groen) zegt toe om e.e.a. na de vergadering met dhr. Kreukniet te bespreken om
tot een oplossing te komen.
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Door Dorpsbelangen wordt de inzet van dhr. Kreukniet erg gewaardeerd.
De voorzitter stelt voor om de andere onderwerpen betreffende groenonderhoud nu te behandelen.
Maaien trapveldje:
Dhr. J. Vasse vraagt of het mogelijk is om het trapveldje/voetbalveldje achter de Jasmijnlaan meer te
maaien.
Het gras staat zo hoog dat voetballen onmogelijk is.
Dhr. de Ridder is het ermee eens dat het gras inderdaad meer gemaaid moet worden.
Hij zal dit in zijn bedrijfsvoering meenemen.
Dhr. Koster vraagt naar het maaibeleid zoals in het “Groenplan” van de gemeente staat vermeld.
Dhr. de Ridder zegt dat er volgens de planning 20 keer per jaar gemaaid moet worden. Op dit moment
zitten we op 7 keer en dat is te weinig.
Dit heeft diverse oorzaken, waaronder personeelstekort en ziekte bij de Dethon, welk bedrijf voor dit werk
wordt ingehuurd.
Dhr. de Ridder hoopt op korte termijn een inhaalslag te kunnen maken.
Onderhoud begraafplaats (Molendreef):
Dhr. J. Dieleman zegt dat hij en vele andere inwoners van Hoek vinden dat de graven op de begraafplaats
in Hoek er schandalig bij liggen qua onderhoud.
Hij verwijst naar het significante verschil tussen Terneuzen, waar de graven er zeer verzorgd bij liggen en
Hoek, waar het er treurig bij ligt.
Er ontstaat een discussie over wie waar onderhoud doet.
Ook hier speelt weer het personeelstekort bij de afdeling groen bij de kernen Hoek, Biervliet etc. een rol.
Met 2 mensen is het onmogelijk om aan al het gevraagde te kunnen voldoen.
Verder speelt ook het groeizame weer een belangrijke rol.
Mevr. Witte zegt dat er in Terneuzen gewerkt wordt met vrijwilligers. Een dergelijke optie is mogelijk ook
iets voor Hoek.
Vanuit de aanwezigen blijkt hiervoor niet veel interesse en vindt dat de gemeente hier zijn verplichtingen
moet nakomen.
Dhr. van Boom zegt dat voor de onkruidbestrijding in de gemeente Terneuzen is besloten om niet meer te
spuiten met verdelgingsmiddelen. Dit ondanks dat het spuiten met “Roundup” volgens de Europese
richtlijnen wel is toegestaan.
Volgens dhr. van Boom kost het de gemeente Terneuzen € 200.000 meer, door de keuze het onkruid niet
te bestrijden met “Roundup”.
Wethouder van Assche zegt dat e.e.a. nu eenmaal een genomen besluit is.
Format “Groenbeheer”:
Dhr. Koster brengt het format “Groenbeheer” (publicatie op de website van de gemeente Terneuzen) ter
sprake en vraagt of dit een beleidsplan is dat uitgevoerd dient te worden of dat er nog invulling en overleg
dient plaats te vinden.
Dhr. de Ridder zegt dat e.e.a. zeker nog bespreekbaar is en dat er uiterlijk eind september input gegeven
dient te worden.
Mevr. Bogers zegt het vreemd te vinden dat een beleidsplan bekend wordt gesteld zonder dat over de
inhoud overleg is geweest met Dorpsbelangen.
Mevr. Witte zal omtrent vorenstaande contact opnemen met betreffende verantwoordelijke.
Dhr. Koster stelt voor om het “Groenplan” ook te delen op onze website.
7.

Verslag van diverse taakgroepen:
1. Groenbeheer (mevr. Dijksterhuis en mevr. Hendrikse):
Kauwtjes:
Door verschillende inwoners is overlast gemeld van grote hoeveel Kauwtjes (beschermde vogels) die
over Hoek zwermen. Melders gezegd hiervoor een MOR in te dienen.
Berenklauw (exoot):
Op verzoek zijn de Berenklauwen door de provincie gemaaid.
Echter zijn nog niet alle Berenklauwen weggemaaid.
Mevr. Hendrikse zegt “de vinger aan de pols” te houden.
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2. Energietransitie/milieu en warmtenet (dhr. Kuijper):
Warmtenet:
De studie m.b.t. de haalbaarheid en betaalbaarheid van het Warmtenet zoals dit eind 2019 is
gepresenteerd, wordt onafhankelijk van het energieplan van de gemeente uitgevoerd, maar kan wel deel
gaan uitmaken van de Transitievisie Warmte van de gemeente Terneuzen.
Eerst is het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd met een positieve uitkomst.
Als vervolg hierop wordt nu gekeken hoe en op welke wijze e.e.a. uitgevoerd zou kunnen worden.
Vanuit Dorpsbelangen Hoek is er één afgevaardigde betrokken bij het stakeholdersoverleg en
workshops.
Eind 2021 zal de gemeente Terneuzen, in het kader van de RES (Regionale Energie Strategie)
komen met informatie over de Transitievisie Warmte.
Zowel aan het onderzoeksteam “Warmtenet” en aan de gemeente is vanuit de Dorpsraad Hoek
aangegeven dat het van essentieel belang is om alle betrokken inwoners vanaf het begin mee te nemen
in dit proces om zo draagvlak te verkrijgen voor eventuele realisatie.
Wethouder van Assche (heeft ook energietransitie in zijn portefeuille) geeft aan dat de gemeente
inderdaad bezig is met de gemeentelijke Transitievisie Warmte. Een gegeven op dit moment is dat we in
2050 van het gas af moeten zijn. Er wordt hierbij naar verschillende opties gekeken zoals biogas,
elektriciteit etc. Een serieuze optie is hierbij een warmtenet.
De gemeente zal dit jaar een informatiebijeenkomst organiseren m.b.t. Transitievisie Warmte.
Mevr. Buijze vraagt wie er zoal op een dergelijk warmtenet aangesloten gaat worden.
Antwoord:
Dat is op dit moment nog niet bekend. Hiernaar wordt nog een studie verricht.
De modellering omvat in ieder geval de gemeente Terneuzen.
3. Veiligheid en verkeer (mevr. Bogers en dhr. de Koeijer):
Mobiliteitsplan:
Mevr. Bogers zegt dat door onderzoeksbureau Juust, in opdracht van de gemeente Terneuzen,
bezig is met het opstellen van een adviesrapport m.b.t. mobiliteit in de gemeente Terneuzen.
Om een dergelijk rapport te kunnen opstellen zijn diverse partijen (waaronder de dorps-en kernraden)
geïnterviewd.
O.g.v. dit rapport wordt een beleidsvoornemen geformuleerd. Dit wordt in concept aangeboden en
besproken en gaat dan naar de gemeenteraad.
In dit rapport wordt o.a. gesproken over meer ruimte voor de fietsers, beter onderhoud en bredere
trottoirs. De auto is “te gast” op de weg.
Wethouder van Assche zegt dat het gaat om slimme mobiliteitsplannen. Het betreft zowel de
verkeerstromen in Terneuzen, de kernen als daarbuiten.
Verkeersborden:
In de vorige vergadering is verzocht om op het kruisingsvlak N682 – Koudepolderstraat de normale
verkeersborden te vervangen voor kleinere. Dit ter verhoging van de verkeersveiligheid.
Deze vraag is uitgezet bij de gemeente Terneuzen (afd. verkeer), maar hierop is nog geen reactie
teruggekomen.
Het betreft hier overigens een weg van de provincie.
Motie tolvrije tunnel:
Mevr. Bogers deelt mede dat er een motie in de Tweede kamer is aangenomen m.b.t. het eerder vrij
maken van tol van de Westerscheldetunnel.
Mocht de tunnel eerder dan 2033 tolvrij worden zal dit ook gevolgen hebben voor de verkeersintensiteit
en dus voor het woon-leefklimaat in Hoek.
Wethouder van Assche (ook van verkeer) adviseert de Dorpsraad om de mogelijke verkeersoverlast door
toename van verkeer (met name vrachtverkeer), ten gevolge van het tolvrij komen van de tunnel,
bespreekbaar te maken bij de provincie Zeeland en Tunneldirectie.
Misschien is het leggen van contact met de Dorpsraden aan de andere kant van de tunnel ook een
mogelijkheid om te bekijken hoe hen daarmee omgaan.
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4. Kanaalsprong (dhr’n Overbeeke en Kuijper):
Vanuit de gemeente nog geen verdere informatie ontvangen.
Wethouder van Assche zegt dat de visie m.b.t. de “Kanaalsprong” er nu bij 20 jaar ligt en dat er nog niet
veel is veranderd en op korte termijn niet zal veranderen.
Wel is het zo dat het havengebied van Gent steeds voller wordt en er gekeken is naar het creëren van
een extra kanaal inham bij Terneuzen. Dit staat op dit moment nog niet te gebeuren.
Mevr. Buijse vraagt wat dit gaat betekenen voor “De Knol” en “Wulpenbek”.
Wethouder van Assche zegt dat e.e.a., zeker op dit moment nog geen consequenties heeft.
Dhr, Koster vraagt wethouder van Assche naar de publicaties m.b.t. PFAS in en om het kanaal van Gent
naar Terneuzen.
Dhr. van Assche zegt dat de provincie, Rijkswaterstaat en de gemeente hierover met elkaar in contact
staan. De baggerspecie, met geringe verontreiniging, wordt momenteel gestort in de Neuzenpolder.
Op dit moment is e.e.a. niet verontrustend voor de omgeving.
5. Omgevingsvisie (dhr. Koster, mevr. Bogers en dhr. Kuijper):
Dhr. Koster zegt dat in de omgevingsvisie niet alleen het MFA van belang is, maar ook de woningbouw.
Dorpsbelangen heeft aan het college en aan de raad verzocht om op de locatie aan de Langestraat
(oude openbare school) woningbouw mogelijk te maken.
De gemeente heeft aangegeven dat e.e.a. momenteel niet mogelijk is i.v.m. een gebruik zijnde gymzaal.
Voor dit probleem zou een oplossing worden gezocht. De beslissing hiervoor zou genomen worden door
de gemeente Terneuzen, voor de zomervakantie 2021.
Dorpsbelangen heeft aan de gemeente laten weten dat ze niet wil wachten tot realisatie van het MFA om
dan pas over te gaan tot woningbouw.
De nood voor woningbouw in Hoek is hoog.
6. Jeugd (mevr. Bogers en mevr. Van Hoorn):
Zie onder pt. 4. – overleg met burgemeester Merrienboer.
7. Ondernemers (mevr. Van Hoorn en dhr. de Koeijer):
Er heeft nog geen overleg plaats gevonden.
8. Communicatie (website-fb-twitter) (Dhr. Overbeeke en mevr. Bogers):
De website wordt goed bezocht en ook twitter en facebook werpen zijn vruchten af.
8.

Vaststellen volgende openbare vergadering:
Deze is vastgesteld op 24 augustus 2021 (onder voorbehoud)

9.

Rondvraag:
Geen vragen.

10.

Sluiting:
De voorzitter bedankt alle deelnemers voor hun inbreng en sluit het overleg.
Voorzitter

Secretaris

K. Koster

C.J. Kuijper
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Actiepunten:
Onderwerp:

Te behandelen door:

1.

Aanpassingen bebording Koudepolderstraat N682 en

2.

Uitbreiding gedenkbos

3.

Overleg m.b.t. de “Kanaalsprong”.

4.
5.
6.

Invulling natuurgebied Wulpenbek
Kennismakingoverleg met burgemeester Merrienboer

Taakgroep verkeer /dhr. v.d. Kerkhove
Klankbordgroep
In behandeling bij gemeente/Staatsbosbeheer
en provincie en bureau ruilverkaveling
Begin 2021 Taakgroep “Kanaalsprong”gemeente
North Sea Ports – najaar 2021
Mevr. Witte
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