Notulen Openbare vergadering “Stichting Dorpsbelangen Hoek”
Plaats vergadering: Dorpshuis, Molenplein 3, 4542 DA te Hoek
d.d. 11 februari 2020 te 19.30 uur
001/2020
Aanwezig van bestuur:
I. de Groote (voorzitter)
M. Dijksterhuis
P.Mahu

C. Kuijper (secretaris/penmstr.)
K. Koster
J. Overbeeke

A. Bogers
G. van Boom
N. Hendrikse

Afwezig mk:
Wijkwethouder B. van Assche.
Mevr. I. Zandman(raadslid PVV))).
Aanwezig namens de gemeente Terneuzen:
Wijkcoördinator C. Wissel.
Namens de regiopolitie Zeeland-West Brabant:
Wijkagent dhr. P. Brasser.
Bezoekers/gasten:
10 bezoekers.
1. Opening door de voorzitter:
Vz. heet iedereen welkom en opent de vergadering en geeft het woord aan burgemeester Lonink voor de
evaluatie van de jaarwisseling.
2. Evaluatie jaarwisseling 2019-2020:
Burgemeester Lonink (vergezeld van 3 ambtenaren van de gemeente Terneuzen) blikt terug op de reden hoe
het vooroverleg tussen de gemeente, dorpsbelangen en “De jeugd” tot stand is gekomen.
Hij zegt dat er bij dit overleg is gekeken hoe we op een prettige manier met elkaar feest kunnen vieren,
daarbij rekening houdend met de tradities in Hoek.
Inmiddels is gebleken dat de jaarwisseling 2019-2020 in Hoek op goede en prettige wijze is verlopen.
Afspraken die we met elkaar hebben gemaakt zijn nagekomen en iedereen heeft hierin zijn of haar
verantwoordelijkheid genomen.
Behoudens één enkel incident (wegschoten spanband) is alles goed verlopen.
Ook de inwoners van Hoek zijn zeer tevreden over het verloop van de jaarwisseling.
M.b.t. het carbid-schieten zal eventueel gekeken moeten worden of dit op een andere manier of eventueel op
een andere locatie kan plaatsvinden. Het carbid-schieten gaf nogal wat overlast voor de directe omgeving.
Hoe de volgende jaarwisseling gaat verlopen weten we nog niet, omdat er nog maatregelen (verbod op o.a.
knalvuurwerk en vuurpijlen) zullen worden genomen door de centrale overheid.
Voor Zeeuws-Vlaanderen zal e.e.a. mogelijk ook weer andere situatie opleveren gezien het grensgebied met
België.
Een woordvoerder van “De jeugd” zei dat ze erg tevreden zijn over de wijze waarop zij bij het overleg en de
uitvoering betrokken zijn geweest.
Tijdens de jaarwisseling heeft iedereen zich goed aan de gemaakte afspraken gehouden.
Al met al kan er terug gekeken op een geslaagde jaarwisseling die tevens heeft gezorgd voor een versterking
van de leefbaarheid.
Jaarwisseling 2020-2021:
Afgezien van het feit dat we nog niet weten hoe e.e.a. door de centrale overheid geregeld gaat worden
verzoeken alle partijen de burgemeester vroegtijdig in overleg te treden, zodat ook de jaarwisseling 20202012 tot een succes gemaakt kan worden.
3. Vragenhalfuurtje:
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De voorzitter maakt melding dat hij samen met de secretaris een cheque ter waarde van € 50.000,- in
ontvangst heeft genomen uit handen van “Zeeland in Stroomversnelling” voor het onderzoeksteam van
DOW.
Dit ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek voor “Restwarmte” in de regio.

4. Mededelingen wijkwethouder:
Geen i.v.m. afwezigheid.
5. Mededelingen wijkcoördinator en behandeling actielijst:
Dhr. Wissel deelt mee dat hij op 19 maart 2020 uit dienst gaat bij de gemeente Terneuzen.
Zijn functie als wijkcoördinator Hoek zal (voor zover bekend en onder voorbehoud) worden overgenomen
door Michelle Witte.
1. Kruisingsvlak Bernhardstraat – N682 – bushalte:
Aanvang maart 2020.
2. Verkeerssituatie Koudepolderstraat:
College is al akkoord. Komt op 19 februari in de commissievergadering en op 5 maart in de raad. Er wordt
vooruitlopend al aan een planning voor realisatie gewerkt.
3. Vuurwerkvrije zone:
Evaluatie heeft plaats gevonden, zie onder punt 2.
4. Kleischelpen wandelpad naast de nieuwe begraafplaats:
Wordt in overleg met Realisatie en Beheer van de gemeente Terneuzen begin 2020 uitgevoerd. Stond
gepland in week 43 van 2019. Momenteel is het te drassig om dit pad aan te leggen.
5. Kanaalsprong:
Door de afdeling Omgeving en Economie van de gemeente Terneuzen is toegezegd dat ze in begin 2020
met DB Hoek hierover in overleg gaat.
Ook het “Groenbeheerplan” zal in het overleg worden meegenomen.
6. Verzoek voor schelpenpad achter de molen:
Dit is in het verkeersoverleg besproken. Het betreft openbaar groen. Het is niet wenselijk om daar een pad
aan te leggen. Wandelaars kunnen gewoon omlopen.
Dhr. van Boom:
Meldt dat de nachtverlichting in de Kreeksingel niet meer wordt ontstoken nadat er werkzaamheden door
DNWG zijn uitgevoerd. Dit geeft een onveilig gevoel in de buurt (inbraakgevoeligheid).
Door een betrokken medewerker van DNWG is gezegd dat dit mogelijk heeft te maken met een verkeerde
schakeling.
Wijkcoördinator :
Zegt toe navraag te doen om zodoende tot een oplossing te komen.
6. Mededelingen wijkagent Regiopolitie:
Ook nu weer een positieve mededeling. Er zijn geen aangiften van inbraak in woningen.
De meldingen tot vuurwerkoverlast zijn gering.
7. Bespreking notulen d.d. 15 oktober 2019:
Geen opmerkingen. Notulen worden goedgekeurd.
Openstaande actiepunten:
1. Geluidsoverlast Tunnelweg/N62”
Dit is behandeling bij wethouder van Assche. Deze heeft aangegeven hierop pas actie te ondernemen als
de telling m.b.t. de verkeersbewegingen hiertoe aanleiding geven.
Dhr. Koster:
Komt met een onderbouwing van een significante toename van het aantal verkeersbewegingen m.b.t. de
tunnelweg/N62, hetgeen vraagt om eventueel te nemen maatregelen.
De tellinggegevens zullen d.t.v. de wijkcoördinator aan de wijkwethouder beschikbaar worden gesteld.
2. Beleidsnotitie arbeidsmigranten:
Er wordt aangegeven dat de Terneuzen geen beleid heeft die de huisvesting van arbeidsmigranten in
reguliere woningen in zijn algemeenheid belet. Daar heeft het college niet voor gekozen.
Dhr. Kuijper:
Verwijst nogmaals naar de “Beleidsnotie huisvesting arbeidsmigranten”. En de mogelijkheid tot aanpassing
hiervan als er hiervoor een noodzaak aanwezig is.
In een voorliggend overleg is al aangegeven welke problematiek zich in Hoek (in heel
Terneuzen maar ook tal van andere gemeenten) zich voor doet.
Dorpsraad Hoek is van mening dat er een aanpassing in bedoelde beleidsnotitie van de gemeente
Terneuzen dient te worden gedaan.
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Door de Dorpsraad zal dan ook een brief worden opgesteld voor het college en de raad, waarin
gemotiveerd/onderbouwd zal worden om een aanpassing van genoemde beleidsnotitie.
3. Opstelplaats fietsers bij Ovonde:
Realisatie begin 2020.
4. Veiligheid/verkeersproblemen basisschool:
Is in behandeling.
Dhr. Koster:
Vraagt aan de wijkcoördinator of er in de gemeente meldingen zijn binnengekomen m.b.t. aantreffen van
ratten bij uitgevoerde controles.
Deze vraag omdat er bij recentelijke ontruimingen binnen de gemeente Terneuzen hebben
plaatsgevonden waarbij de aanwezigheid van ratten in de woningen is geconstateerd.
In Nederland is er namelijk een sterke toename van het aantal ratten (ziekte verspreiders).
Dhr. Wissel zegt hiervan niet op de hoogte te zijn van meldingen van ratten in woningen in Terneuzen.
8. Resultaat inspreken MR “Driesprong”.
N.a.v. de inspraak van de MR van de Driesprong zijn er 2 moties ingediend.
1. Motie M20 - 02 ( door de coalitie) geven van voorrang bij de bouw van een nieuwe school in Hoek.
2. Motie M20 – 04 (door de oppositie) bouwen van IKC-MFC.
Motie 02 is na schorsing ingetrokken omdat de wethouder onderwijs de raad heeft toegezegd dat zij het IHP
voor 16 juni 2016 ter beschikking zal stellen en op 16 juni 2020 zal behandelen in de commissievergadering
en op 30 juni 2020 in de raad.
Vorenstaande impliceert dat Hoek geen voorrang krijgt met nieuwbouw, maar meegenomen wordt in het IHP.
De besturen zullen bij de realisatie van de bouw een belangrijke stem hebben.
Wethouder Suij geeft tevens aan dat de bouw van een school in Hoek geen vertraging op gaat lopen.
Motie 4 wordt niet uitgevoerd omdat de coalitie wel de noodzaak en de behoefte onderkend, maar er geen
financiële dekking voor over heeft. Men wil nml. niet dat er te grote begrotingstekorten gaan ontstaan binnen
de gemeente Terneuzen.
Er dient bij de bouw van de school echter wel rekening te houden met uitbreidingsmogelijkheden tot een
MFC.
9. Stand van zaken “Ontwikkelgroep” omgevingsvisie Hoek.
De gemaakte plannen n.a.v. de Omgevingsvisie zijn inmiddels verder uitgewerkt, doorberekend en op
haalbaarheid getoetst.
Inmiddels is e.e.a. neergelegd bij het college om hierover een besluit te nemen.
Hopelijk zal er eind februari 2020 meer bekend zijn over de locatie waar de nieuwe school gebouwd gaat
worden.
10. Vaststellen volgende openbare vergadering:
21 april 2020.
11. Sluiting:
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng/belangstelling en een en sluit de vergadering.
Voorzitterr

Secretaris

I. De Groote

C.J. Kuijper

Openstaande actiepunten:
Onderwerp:
1.
2.
3.
4.

Verkeerssituatie Koudepolderstraat
Kruispuntoplossing Hoekseweg - Bernhardstraat
Schelpenpaadje “Ommetje Hoek” .
Geluidsoverlast Tunnelweg.
Recente tellingen zijn gemaild naar de wijkcoördinator

Te behandelen door:
Voorjaar 2020
Maart 2020
Begin 2020
Wethouder van Assche
en Mevr. Zandmand
(PVV) RUD
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5.
6.
7.

Opstelplaats voor fietsers uit Hoek en Philippine
Informatie/overleg m.b.t. de “Kanaalsprong”.
Aanpassing beleidsnotitie arbeidsmigranten

8.

Veiligheid/verkeersproblemen basisschool
“ De Driesprong”.

9. Verzoek tot tijdelijke plaatsing matrixbord Molendijk
10. Aanplant 500 ha bos door Staatsbosbeheer
11.
12.

Begin 2020
Begin 2020
Brief van Dorpsraad aan
college en raad.
Gemeente Terneuzen
Wordt aan gewerkt..
Wijkcoördinator
Wethouder van Assche

13.
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