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Notulen openbare vergadering “Stichting Dorpsbelangen Hoek”
Betreft een videoconference i.v.m. geldende Corona maatregelen.
d.d. 15 december 2020 te 19.30 uur
004/2020
Aanwezig van bestuur:
Dhr. K. Koster (voorzitter)
Mevr. M. Dijksterhuis
Mevr. N. Hendrikse

Dhr.C.Kuijper (secretaris/penmstr.)
Dhr. P. de Koeijer
Mevr. C. van Hoorn

Dhr. I. de Groote
Mevr. A. Bogers

Afwezig mk:
Dhr. G. van Boom
Dhr. J. Overbeke
Wethouder dhr. B. van Assche.

Aanwezig namens de gemeente Terneuzen:
Mevr. M. Witte (wijkcoördinator).
Namens de regiopolitie Zeeland-West Brabant:
Dhr. P. Brasser
Bezoekers/gasten:
Dhr. E. Herrebout.
1.

Opening en mededelingen door de voorzitter:
Dhr. Koster opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Omdat de vergadering middels “videoconference” wordt gehouden, worden er regels afgesproken zodat
deze digitale vergadering goed kan verlopen.

2.

Vaststellen notulen 25 augustus 2020:
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld.

3.

Mededelingen wijkagent:
Dhr. Brasser zegt dat er gelukkig weinig woninginbraken zijn in Hoek.
M.b.t. het afsteken van vuurwerk is het vrij rustig in Hoek en in een enkel geval is er vuurwerk
inbeslaggenomen.
Koudepolderstraat:
Er hebben hem vragen bereikt over de onoverzichtelijkheid van de herinrichting van de Koudepolderstraat.
Dhr. Brasser is terplaatse geweest en vindt de situatie niet onoverzichtelijk of gevaarlijk. Het is een kwestie
van wennen. Tevens is er een 30 km/u regime.
Bushalte:
Er wordt gewezen op de aan de inwoners van Hoek verstrekte schrijven m.b.t. een veranderde
verkeerssituatie bij de bushalte in Hoek en het verzoek van handhaving na gewenningsperiode.
Dhr. Brasser zegt dat er geen specifieke controles gaan plaatsvinden, maar dat e.e.a. wel wordt
meegenomen in de reguliere surveillance.
Mevr. Witte zegt dat er n.a.v. een brief over veranderingen bij de bushalte, 3 reacties zijn binnengekomen.
Deze zijn alle tot tevredenheid afgewerkt.
Mevr. Van Hoorn zegt dat er, ondanks het aanwezige obstakel (paaltje) toch nog bestelbusjes langs dit
paaltje de Julianastraat inrijden (met de wielen over de stoep).
Dhr. Brasser zegt dat als bekend is van welk bedrijf deze voertuigen zijn, deze erop worden aangesproken.
Bij constatering van een dergelijke overtreding zal er handhavend worden opgetreden.

4.
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Verslag van diverse taakgroepen:
1. Groenbeheer (mevr. Dijksterhuis en mevr. Hendrikse):
Er stond op 15 december een rondgang door Hoek gepland om eventuele knelpunten te onderkennen
door o.a. met inwoners in gesprek te gaan.
I.v.m. de geldende coronamaatregelen heeft dit geen doorgang kunnen vinden.
Nog onbekend is wanneer hieraan wel uitvoering kan worden gegeven.
2. Energietransitie/milieu en warmtenet (dhr. De Groote):
Warmtenet:
Er is en terugkoppeling van de studie geweest met een grondige modulering.
De uitkomst ziet er hoopvol uit. Er zijn verschillende opties in de bebouwde omgeving bekeken en daar
kwam het warmtenet al meest economische naar voren.
Er zit geen omslagpunt in dat het pas na b.v. 2032 economisch wordt. De gemeente en de provincie
zullen de rapportage nog formeel krijgen. De volgende stap is te kijken naar de verdeling van de rollen in
het aanleggen en beheren van zo’n net. Dit is misschien wel het moeilijkst en zou een obstakel kunnen
vormen voor het warmtenet.
Milieu:
Er is een luchtmeetpunt bij Sluiskil geplaatst. DCMR start half december met een onderzoek in opdracht
van de Provincie. Het meet de componenten fijnstof (PM 2,5) en PM10) en stikstofoxide (NOX)
Het meetpunt in Sluiskil is onderdeel van een breder onderzoek naar lucht, geur, geluid, stof, veiligheid
en gezondheid in de Kanaalzone .
De meetresultaten zijn inmiddels beschikbaar via de website www.luchmeetnet.nl
3. Veiligheid en verkeer (mevr. Bogers, dhr. de Koeijer en dhr. Overbeeke):
Geen bijzonderheden.
4. Kanaalsprong (dhr. De Groote en dhr. Overbeeke):
Op dit moment zij er nog geen ontwikkelingen m.b.t. “de Kanaalsprong”. Vooruitlopende op de
ontwikkeling van de westelijke kanaaloever heeft Dorpsbelangen een voorstel ingediend om een “buffer”
aan te leggen tussen het te ontwikkelen gebied (industriële zone) en de kern Hoek.
Door de gemeente is aangegeven dat ons voorstel niet te linken is aan de toekomstige ontwikkelingen
en tevens veel te duur.
Voor dergelijke grootschalige (dure) ontwikkelingen is het beter om de verdere ontwikkeling van de
Westelijke Kanaaloever af te wachten, zodat er misschien middelen beschikbaar komen.
5. Omgevingsvisie (dhr. Koster, mevr. Bogers en dhr. Kuijper):
Windlust:
Inwoners van Windlust I hebben een brief van de gemeente Terneuzen ontvangen n.a.v. hun bezwaren
tot de bouw van een MFA op Windlust II.
De gemeente gaat mede n.a.v. deze bezwaren een Klankbordgroep samenstellen van 20 personen
vanuit de inwoners van Hoek.
In het informatiebulletin, dat op 16 december zal worden bezorgd bij alle inwoners van Hoek, zal worden
aangegeven hoe en bij wie men zich hiervoor kan aanmelden.
Mede op verzoek van Dorpsbelangen zal m.b.t. de ontwikkeling van Windlust II een coördinator dit
project gaan begeleiden.
Wekelijks zal er een korte terugkoppeling plaatsvinden met Dorpsbelangen omtrent de voortgang.
Woningbouw:
Dorpsbelangen heeft verzocht aan de gemeente voortgang te willen maken met woningbouw aan
Langestraat (oude openbare school) en niet te willen wachten tot 2024.
Op zeer korte termijn hoopt men een oplossing (alternatieven) te vinden voor de nog aanwezige
gymzaal die nog in gebruik is.
ZorgSaam:
Er zijn gesprekken gaande met ZorgSaam over eventuele zorgwoningen op Windlust II en een
verbinding met de MFA.
Stakeholders:
Alle stakeholders zullen nog worden benaderd voor participatie in de MFA.
Mevr. Van Hoorn:
Zegt het jammer te vinden dat zij een dergelijke ontwikkeling van Windlust II uit de krant moest
vernemen.
Ze was wel op de hoogte van de omgevingsvisie maar niet van de inhoudelijkheid m.b.t. de
ontwikkelingen op Windlust II.
Wijkcoördinator:
Door de gemeente wordt, mede hiervoor, een klankbordgroep opgericht om alle belangen mee te
kunnen wegen.

6. Jeugd (mevr. Bogers en dhr. De Groote):
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Er is diverse keren met jongeren uit Hoek overleg geweest over hoe en op welke wijze ze de
jaarwisseling 2020/2021 zouden willen vieren.
E.e.a. wordt natuurlijk bemoeilijkt door alle Coronamaatregelen, vuurwerkverbod en regels omtrent
carbid schieten.
Er is door de jongeren een “stookvergunning” aangevraagd. De goedkeuring hiervan is inmiddels ook
twijfelachtig gezien de aangescherpte maatregelen.
Burgemeester Lonink, tevens voorzitter van de veiligheidsraad Zeeland wil echter nog graag in gesprek
met de jongeren uit Hoek.
Hij heeft gezegd dat hij zeer tevreden was over de gemaakte afspraken en het nakomen hiervan door de
jongeren uit Hoek de afgelopen jaarwisseling.
Wijkagent:
Ook dhr. Brasser zegt dat de politie zeer tevreden was over het nakomen van de gemaakte afspraken
afgelopen jaar. Hij hoopt dat ook dit jaar alles weer rustig gaat verlopen in Hoek.
Politie inzet algemeen:
N.a.v. van alle genomen maatregelen door de centrale en lokale overheid m.b.t. Corona zal dit jaar meer
politie worden ingezet voor de openbare orde en veiligheid.
7. Ondernemers (dhr. Koster en mevr. Bogers):
Er heeft nog geen overleg plaats gevonden
8. Communicatie (Dhr. de Groote, dhr. Overbeeke en mevr. Bogers):
Geen bijzonderheden.
5.

Beantwoording vragen bezoekers:
Geen vragen.

6.

Mededeling wijkcoördinator:
Opstelplaats fietsers:
Dit zou voor de zomervakantie 2020 uitgevoerd worden. Het onbekend waarom dit nog niet is gerealiseerd.
Er wordt navraag gedaan wat de stand van zaken is en de geplande datum van uitvoering.
Uitbreiding gedenkbos:
Is in behandeling bij “Groen”.
Plaatsing 2e info-bord:
2e bord is mogelijk maar dan wel op eigen kosten etc.. Verplaatsen van het huidige bord is wel mogelijk
zonder kosten voor Dorpsbelangen.
Zwerfvuil:
Er is overleg met o.a. jeugdwerk om hieraan iets proberen te doen.

7.

Vaststellen volgende openbare vergadering:
Deze is vastgesteld op dinsdag 9 februari 2021.

8.

Rondvraag:
Mevr. Hendrikse:
Er zijn metingen verricht op de Rozenlaan. Is de uitkomst hiervan al bekend?
Wijkcoördinator:
Ja, maar deze moeten nog worden geanalyseerd.

9.

Sluiting:
De voorzitter bedankt alle deelnemers aan de videoconference.
Wenst iedereen, ondanks alle beperkende maatregelen, fijne feestdagen en een goede gezondheid toe.
Voorzitter

Secretaris

K. Koster

C.J. Kuijper
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Actiepunten:
Onderwerp:

Te behandelen door:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aanpassingen verkeerssituatie Koudepolderstraat
Opstelplaats voor fietsers uit Hoek en Philippine
Overleg m.b.t. de “Kanaalsprong”.
Uitbreiding gedenkbos – “Groenbeheerplan”
Jaarwisseling 2020/2021
Plaatsing mogelijkheid 2e infobord/verplaatsing
Rijrichting boden N682-Koudepolderstraat
Analysegegevens Rozenlaan (snelheidsmeting)

Taakgroep verkeer /dhr. v.d. Kerkhove
Actie provincie/gemeente-wijkcoördinator
Begin 2021
Taakgroep groenvoorziening
Taakgroep jeugd/gemeente
Intern overleg
Taakgroep verkeer
Wijkcoördinator

9.
10.

Verspreiding Infobulletins Dorpsbelangen
Oprichting Klankbordgroep

16 december – bestuur Dorpsbelangen
Gemeente Terneuzen
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