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Notulen openbare vergadering “Stichting Dorpsbelangen Hoek” 
Plaats vergadering: Dorpshuis, Molenplein 3, 4542 DA te Hoek 

d.d. 25 augustus  2020 te 19.30 uur 
003/2020 

 
Aanwezig van bestuur: 
K. Koster (voorzitter) C. Kuijper (secretaris/penmstr.) I. de Groote 
M. Dijksterhuis  
J. Overbeeke 

G. van Boom 
N. Hendrikse 

A. Bogers 
 

   
   

 Afwezig mk: 
Wethouder dhr. B. van Assche. 

 Wijkagent dhr. P. Brasser. 
 

  

 
 Aanwezig namens de gemeente Terneuzen: 
 M.Witte. 

 
   Namens de regiopolitie Zeeland-West Brabant: 
 Geen 

 
Bezoekers/gasten: 
Bezoekers dienen zich i.v.m. de geldende Coronamaatregelen vooraf aan te melden voor de 
vergadering.  
Mevr. I. Zandman (PVV) 
In totaal hebben zich 16 personen aangemeld (max. 13 toegestaan). 
5 aanmeldingen zijn niet verschenen op de vergadering. 
2 aanwezige, maar niet aangemelde personen kunnen daarom alsnog de vergadering bijwonen. 

 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter: 

Dhr. Koster opent de vergadering met zich voor te stellen als de nieuwe voorzitter van Dorpsbelangen 
Hoek. 
Hij volgt dhr. I. de Groote op die 8 jaar voorzitter is geweest. 
De voorzitter verzoekt een ieder de 1,5 meter afstand van elkaar te respecteren i.v.m. de geldende 
coronaregels. 
Hij deelt mee dat de wijkwethouder van Assche afwezig is, maar hij wordt vertegenwoordigd door de 
wijkcoördinator mevr. Witte. 
Ook dhr. P. Brasser, wijkagent heeft zich afgemeld voor de vergadering. 
 

2. Vaststellen notulen 23 juni 2020: 
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 
 

3. Toelichting op nieuwe structuur en werkwijze van de Dorpsraad: 
De voorzitter zegt dat er binnen het bestuur overeengekomen is om een nieuwe structuur/werkwijze te 
gaan hanteren. 
Dit is noodzakelijk omdat er vele taakvelden zijn waar het bestuur mee wordt geconfronteerd zoals 
omgevingsvisie, kanaalsprong, energietransitie, milieu, verkeer, groenvoorziening en nog tal van andere 
zaken. 
Binnen het bestuur zijn deze taakvelden verdeeld in taakgroepen die later aan de orde zullen komen. 
 
E.e.a. is ook van belang in het kader van de Burgerparticipatie, waarbij de gemeente wordt verplicht 
(Omgevingswet) om samen met de burgers te komen tot uitvoering van bepaalde zaken. 
Dit is ook terug te zien in de Omgevingsvisie Hoek, waarbij de overheid (gemeente) samen met de burgers 
(inwoners van Hoek) een visie op heeft gesteld voor de toekomstige ontwikkelingen van Hoek. 
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Voor beide partijen is deze nieuwe werkwijze dan ook nieuw en dus  wennen. Het zal zeker nog enige tijd 
vergen, voordat het functioneert zoals behoort. 
 
De voorzitter benadrukt dat de inbreng van de bewoners van groot belang is om samen te komen tot een 
toekomstbestendig Hoek. 
 

4. Verslag van diverse taakgroepen: 
1. Groenbeheer (mevr. Dijksterhuis en mevr. Hendrikse): 
    Zij gaan samen met de gemeente Terneuzen verdere invulling geven aan het Groenbeheerplan. 
    Op 11 september 2020 is het eerste overleg. 
2. Energietransitie/milieu en warmtenet (dhr. De Groote): 
    Heeft contacten gelegd met dhr. Biesheuvel (DOW) m.b.t. verdere uitwerking van het warmtenet. 
    Momenteel is er een studie lopende naar haalbaarheid. Deze studie zal op korte termijn zijn afgerond. 
3. Veiligheid en verkeer (mevr. Bogers en dhr. Overbeeke): 
    Zij houden zich bezig met veiligheid in het algemeen zoals brandweer, regiopolitie etc. en ontwikkelingen  
    m.b.t. verkeersstromen en knelpunten. 
4. Kanaalsprong (dhr. De Groote en dhr. Overbeeke): 
    Zij houden de ontwikkeling m.b.t. de activiteiten in het kader van de toekomstige ontwikkeling van de  
    westelijke kanaaloever in de gaten en hebben daarover overleg met de gemeente en eventueel de  
    provincie. 
5. Omgevingsvisie (dhr. Koster, mevr. Bogers en dhr. Kuijper): 
    Zij zijn bezig om samen met de gemeente de Omgevingsvisie Hoek gestalte te geven, waaronder de  
    realisatie van een MFC, huisvesting/woningbouw etc.  
6. Jeugd (mevr. Bogers en dhr. De Groote): 
    Het in contact komen en verbinding zoeken met jongeren. Dit om te trachten hun stem te verwoorden  
    naar instanties. 
    Hieronder valt o.a. ook onder, het overleg op gang brengen tussen de gemeente en de jeugd, hoe en op  
    welke wijze de jaarwisselingen kunnen plaatsvinden in Hoek. 
7. Ondernemers (dhr. Koster en mevr. Bogers): 
    Het nagaan hoe en op welke wijze de ondernemers die Hoek heeft kunnen behouden. 
    Het in kaart brengen van alle bedrijven in Hoek en nagaan wat we voor elkaar kunnen betekenen.  
8. Adviseur (dhr. van Boom): 
    Hij heeft een verbindende en signalerende taak o.a. van- en naar de gemeente toe. 
9. Communicatie (Dhr. de Groote, dhr. Overbeeke en mevr. Bogers): 
    Zij zullen trachten na te gaan hoe en op welke wijze de inwoners op de beste en juiste manier  
    geïnformeerd kunnen worden. 
 
Dhr. Pladdet attendeert erop dat er wel goede en voldoende informatie dient te worden verstrekt. 
Dit naar aanleiding van de uitnodiging voor de openbare vergadering in het advertentieblad, waarbij niet 
stond vermeld dat men zich diende aan te melden voor deze vergadering.  
Antwoord: 
De wijkcoördinator mevr. Witte zal dit meenemen in het overleg met de afd. communicatie. 
 
Dhr. Pladdet zegt zich te verwonderden over het feit dat de inwoners niet in de gelegenheid worden gesteld 
de gehele vergadering bij te wonen. 
Antwoord: 
Dit is volkomen onjuist en een verkeerde voorstelling van zaken. 
Tijdens iedere openbare vergadering is iedereen van harte welkom en mag iedereen de gehele 
vergadering aanwezig zijn en vragen stellen over onderwerpen die aan de orde zijn. 
Aan het eind van de vergadering is er bovendien nog een rondvraag. 
Het bestuur van Dorpsbelangen doet er alles aan om de inwoners van Hoek te betrekken bij alle zaken die 
behandelt worden of in behandeling zijn bij Dorpsbelangen. 
Dit middels het advertentieblad (ZVA), aanplakken van de agenda bij ondernemers, op onze website, 
middels facebook en op het publicatiebord bij binnenkomst in Hoek (normaliter). 
We stellen de bezoekers in staat om hun vragen aan het begin van de vergadering stellen, zodat zij, naar 
eigen believen, hiervoor niet de gehele vergadering moeten bijwonen.  
 
Mevr. Segers vraagt waarom in de laatste flyer niet stond genoemd dat het IKC/MFC zal worden gebouwd 
op Windlust II. 
Antwoord: 
De Dorpsraad kan alleen maar zaken naar buiten brengen waar volledige duidelijkheid over is.  
 

5. Beantwoording vragen bezoekers: 
Bezorgen flyer/nieuwsbrief: 
Of het verstrekken van een flyer een uitzondering is of een terugkerend iets. 
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Het ontvangen van een flyer wordt bijzonder op prijs gesteld. Het communiceren via een website, facebook 
o.i.d wordt als minder direct ervaren. 
Antwoord: 
Tot nu toe zijn de inwoners alleen middels een nieuwsbrief op de hoogte gesteld van zaken omtrent de 
aanloop naar de omgevingsvisie toe en het verloop. 
Alle andere informatie is verlopen en verloopt via onze website en facebook.    
Momenteel zijn we aan het onderzoeken hoe en op welke wijze we meer informatie kunnen verstrekken. 
We proberen e.e.a. te stroomlijnen (taakgroep communicatie). 
 
 
Bouw nieuwe school (IKC/MFC): 
Of de aanleg van een weg naar de nieuwe school/MFC nog gevolgen heeft voor de volkstuintjes? 
Antwoord: 
Het zou zeker gevolgen kunnen hebben voor de volkstuintjes. Of en welke is nog onbekend omdat e.e.a. 
nog in ontwikkeling is. 
In de huidige ontwikkeling zal het gemotoriseerd verkeer van en naar Windlust II worden afgewikkeld via 
een nieuw aan te leggen weg. Gemotoriseerd verkeer kan Windlust II niet bereiken via Windlust I. 
 
Beperken verkeer: 
Of er een mogelijkheid is om het verkeer in de huidige wijk(en) te beperken? 
Antwoord: 
Uiteraard zullen de verkeersstromen zoveel mogelijk gescheiden worden (gemotoriseerd en overig). 
Primair komt er een nieuwe weg naar Windlust II voor gemotoriseerd verkeer zoals ook te zien op de 
tekeningen ( onze website). 
Alles dient nog nader uitgewerkt te worden. Hierna zullen de plannen worden voorgelegd aan de inwoners 
van Hoek tijdens een inspraakavond. 
 
Betrokkenheid DB bij ontwikkeling van de Omgevingsvisie: 
In hoeverre is Dorpsbelangen betrokken bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie Hoek: 
Antwoord: 
Ten eerste is de omgevingsvisie samen met de inwoners van Hoek en tal van andere participanten zoals 
ondernemingen, DOW, fysiotherapie, bibliotheek, schoolbesturen, ZorgSaam etc.  tot stand gekomen 
(informatieavond). 
Alle ingebrachte suggesties, opmerkingen, aanbevelingen zijn door een extern bureau geanalyseerd en 
vervat in het document “Omgevingsvisie Hoek”. 
Dit document is in september 2019 door de gemeenteraad goedgekeurd. 
Hierna is een ontwikkelgroep, met hierin schoolbesturen, woningbouwvereniging, projectontwikkelaars, 
planologen van de gemeente, bibliotheek, Dorpsraad etc. gaan kijken hoe en op welke wijze er uitvoering 
gegeven kon gaan worden aan bedoelde visie. 
Gekeken is hierbij uiteraard wat haalbaar en betaalbaar is. 
In het kader van “Elkaar blijven ontmoeten” ( en centrale ligging) was de eerste optie een IKC/MFC op de 
plaats van het huidige Dorpshuis te realiseren. 
Om diverse redenen (waaronder financieel) bleek e.e.a. niet uitvoerbaar. 
 
Om toch verdere uitvoering te kunnen geven aan de visie is gekeken naar andere ontwikkelopties zoals 
ook aangegeven in de omgevingsvisie.   Naar aanleiding hiervan zijn er plannen gemaakt voor het 
ontwikkelen van Windlust II om een IKC/MFC op Windlust II te kunnen realiseren. 
 
Tevens speelde bij het maken van plannen de fusie van de scholen, het Integraal Huisvesting Plan (IHP) 
en de toestemming van de gemeenteraad, een belangrijke rol. 
 
In kennis stellen inwoners: 
Waarom zijn de inwoners van Hoek niet eerder in kennis gesteld en betrokken bij het plan om een 
IKC/MFC op Windlust II te bouwen. 
Antwoord: 
Na het openbaar worden van de aangenomen Omgevingsvisie Hoek door de gemeenteraad in september 
2019, heeft niemand gereageerd op de visie en is er geen commentaar binnengekomen. 
Na het akkoord van de gemeenteraad is binnen de afgesproken kaders van de goedgekeurde 
omgevingsvisie, door de ontwikkelgroep, in samenspraak met de schoolbesturen, gemeente en andere 
stakeholders onderzocht, binnen de financiële mogelijkheden, op welke locatie het IKC/MFC geplaatst zou 
kunnen worden. Op basis hiervan was de enige optie om deze in het plan Windlust II te situeren.  
 
Vanaf heden zullen we e.e.a. zoveel mogelijk proberen te communiceren over de ontwikkelingen m.b.t. de 
uitwerking van de visie, zodat iedereen op de hoogte is en blijft van de ontwikkelingen.  
Hoe en op welke wijze deze terugkoppeling zal moeten gebeuren zijn we nog mee bezig. 
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Stichting Welzijn ouderen: 
De voorzitter van de stichting ouderen, dhr. van Driel,  vraagt waarom zij niet betrokken zijn en worden bij 
de ontwikkelingen van het MFC. Hij zegt nog niet eens te zijn benaderd. 
Antwoord: 
Het overleg met de participanten van het MFC dient gevoerd te worden met de gemeente Terneuzen 
(afdeling welzijn). 
Toegezegd wordt dat dhr. van Driel in het bezit gesteld zal worden van de contactgegevens van 
betreffende ambtenaar van de gemeente Terneuzen die hiermee belast is. 
 
Participanten: 
Er wordt gevraagd wie er zoal de participanten bij het MFC zijn. Het is allemaal zo abstract. 
Antwoord: 
In 2018 is er al met stakeholders gesproken de belangstelling over participatie in een MFC.  
Ook met de fysiotherapie.  
De huidige, voor zover bij de Dorpsraad bekende participanten zijn de school/BSO, kinderopvang (0-4 
jaar), het Dorpshuis (met tal van gebruikers/verenigingen), bibliotheek, stichting welzijn ouderen. 
 
Betrekken bij overleg: 
Is het een optie om alle partijen bij elkaar te brengen voor een overleg zodat we weten waar iedereen aan 
toe is. 
Antwoord: 
Het zou inderdaad goed zijn als we weten waar we aan toe zijn om e.e.a. te coördineren. 
Vanuit de ontwikkelgroep nemen we dit zeker mee. 
 
IKC/MFC 
Staat het al vast dat het een MFC gaat worden. 
Antwoord wijkcoördinator: 
Dit besluit is genomen door de gemeenteraad Terneuzen en de gelden (€7,8 mln) voor de bouw van een 
MFC zijn al in de begroting meegenomen.  
 
Waarom is een IKC/MFC noodzakelijk:  
Antwoord: 
Dit is een door de bewoners van Hoek uitgesproken aanbeveling die ook in de omgevingsvisie is verwerkt. 
Het uitgangspunt was “Elkaar blijven ontmoeten” en diensten te combineren. 
Openbare ruimtes kunnen functioneler worden door ze te combineren in gebruik. 
 

6. Mededeling wijkcoördinator: 
Bushalte: 
Bij de evaluatie is vastgesteld dat enkele wijzigingen, zoals o.a extra belijning, zichtbaardere plaats van 
een verkeersbord en een extra verkeersbord. E.e.a. zou meer duidelijkheid verschaffen. 
Deze aanpassingen zullen worden uitgevoerd na de vakantieperiode, medio september.  
De inwoners van Hoek zullen daarna middels een schrijven worden geïnformeerd over de wijzigen bij de 
bushalte waarna er na een gewenningsperiode van ongeveer drie maanden verzocht gaat worden om 
handhavend op te treden. 
 
Dhr. Pladdet: 
Zegt dat er nogal wat problemen zijn met vrachtauto’s die willen indraaien. Het is allemaal erg krap door 
onvoldoende ruimte. 
Verder ontstaan er door geparkeerde voertuigen problemen met het de weg kunnen opdraaien als er 
verkeer (waaronder bussen en vrachtverkeer) vanaf de hoofdrijbaan Hoek willen indraaien. 
Wijkcoördinator: 
Zal dit meenemen in een overleg en eventueel vragen te handhaven op verkeerd geparkeerde voertuigen. 
 
Koudepolderstraat: 
Na de evaluatie zijn er nog enkele wijzigingen voorgesteld. Dhr. van de Kerkhove heeft e.e.a. nader 
bekeken en inmiddels een voorstel met aanpassing gestuurd naar Dorpsbelangen (taakgroep verkeer). 
 
Mevr. Bogers zegt toe dit voorstel te bespreken met de bewoners van de Koudepolderstraat en de uitkomst 
hiervan terug te koppelen met dhr. van de Kerkhove. 
 
Groenbeheerplan: 
Wordt in een overleg van 11 september 2020 besproken met Dorpsbelangen. 
Het gaat hierbij om: 
- Een groene buffer m.b.t. de Kanaalsprong. 
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- Uitbreiding gedenkbos. 
- Natuurcompensatie DOW – Staatsbosbeheer. 
 
Jaarwisseling 2020-2021: 
Op 7 september 2020 zal er een overleg plaatsvinden tussen de burgemeester en de Dorpsraad over hoe 
en wat met de jaarwisseling. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de door de centrale overheid bepaalde voorschriften op het gebruik 
van vuurwerk. 
Dhr. Pladdet: 
Zegt het jammer te vinden dat de Burgemeester niet aanwezig is. Hij had graag gesproken met hem over 
de overlast van vuurwerk/carbidschieten die de inwoners van Hoek, maar met name in Windlust, 
ondervinden tijdens de jaarwisseling. 
Er is geen of nauwelijks handhaving, vooral in de nachtelijke uren wordt nog veel en zwaar vuurwerk 
afgestoken waardoor zijn huisdier volledig van streek raakt. 
Antwoord: 
E.e.a. zal worden meegenomen in het overleg op 7 september 2020. 
 
Speelkooi: 
Wat gaat er gebeuren met de speelkooi? 
Antwoord: 
Is nog onbekend. 
 
Dhr. Pladdet: 
In het groenbeheerplan is in het verleden het maaien van de niet gebruikte grond bij de volkstuintjes 
waarop gras groeit, niet meegenomen. Nu is het maaien wel meegenomen in het plan. Echter wordt er 
geen rekening gehouden met de weersomstandigheden waarbij het gras sneller groeit en meer maaien 
noodzakelijk is. 
Er is nu verzocht om een keer extra te maaien, hetgeen ook is gedaan. 
Is het misschien mogelijk dat e.e.a. kan worden meegenomen in het groenbeheerplan. 
Antwoord: 
Dit zal worden meegenomen in het “groenoverleg”. 
 
Mevr. Visser: 
Er staat bij binnenkomst vanuit Terneuzen, nabij het voetbalveld van Hoek, een activiteitenbord waarop de 
activiteiten die er in Hoek plaats vinden genoteerd. 
Is het mogelijk om ook bij een andere binnenkomst(en) in Hoek een activiteitenbord te plaatsen? 
Antwoord: 
De wijkcoördinator zegt toe dit punt mee te nemen in het overleg van de gemeente (communicatie). 
 
Dhr. de Groote: 
Verzoekt niet alleen een bord te plaatsen maar ook de actuele informatie te vermelden op het bord. De 
afgelopen maanden zijn er geen meldingen/activiteiten aangebracht. 
Antwoord: 
De wijkcoördinator zegt e.e.a. al te hebben besproken met de afdeling communicatie. De plaatsing van info 
wordt verzorgd door de Dethon. Aan het verzoek van de afdeling communicatie kan geen uitvoering 
worden gegeven i.v.m. personeelsgebrek alsmede door de gevolgen van het Coronavirus. 
Mevr. Witte zal nogmaals een verzoek bij de afd. communicatie doen om het informatiebord actueel te 
houden. 
 
Schelpenpaadje: 
Naast de begraafplaats is uitvoering gegeven aan de vraag voor de aanleg van een “schelpenpaadje”. 
Echter dit “schelpenpaadje” is maar over een klein traject aangelegd, zodat men over het grootste gedeelte 
van het wandelpad, bij regenachtig weer, nog in de modder loopt. 
Kan het verdere traject ook worden voorzien van schelpen? 
Antwoord: 
Dit “schelpenpaadje” is op verzoek van de inwoners aangelegd op het laagste gedeelte van het 
wandeltraject. Dit was bij regenval een complete modderpoel. De noodzaak voor het verder aanleggen van 
een “schelpenpad” bleek niet noodzakelijk (kosten – baten plaatje) en is afgewezen. 
 
Dhr. Bakker: 
Zegt dat door het aanbrengen van de verkeersremmers in de Koudepolderstraat gevaarlijke situaties 
ontstaan, mede gezien het terplaatse parkeren van voertuigen op niet toegestane plaatsen. 
Antwoord: 
Ook hier geldt weer een gewenningsperiode van enkele maanden. 
Het nemen van maatregelen is te wijten aan het gedrag van de verkeersdeelnemers. 



6 

6 

Er zullen nog enkele aanpassing plaatsvinden ter optimalisatie van de doorstroming. 
Er zullen geen gele stroken worden aangebracht op de fiets-suggestiestrook om parkeren te voorkomen. 
 
Opstelplaats fietsers: 
Dit zou voor de zomervakantie 2020 uitgevoerd worden. Waarom is dit nog niet is gebeurd.  
Wijkcoördinator: 
Geen idee, zal hier navraag naar doen. 
 

7. Vaststellen volgende openbare vergadering: 
Deze is vastgesteld op dinsdag 13 oktober 2020. 
 

8. Rondvraag: 
Dhr. v.d. Maale: 
Wat gaat er met het oude gemeentehuis gebeuren? 
Antwoord: 
Er is niets bekend of er iets te gebeuren staat met het voormalige gemeentehuis. 
Betreffende pand is particulier bezit. 
 
Mevr. Hendrikse: 
Bij de afslag op de N682 bij de Koudepolderstraat staan borden met verplichte rijrichting. 
Voorheen waren dit kleine bordjes, nu grote borden. 
Waarom is dit gedaan en kunnen er weer klein bordjes voor terug komen? 
Antwoord: 
De huidige bebording voldoet aan de eisen m.b.t. vastgestelde afmetingen van verkeersborden. 
De kleine bordjes waren aangebracht op verzoek van Dorpsbelangen, na klachten i.v.m. 
onoverzichtelijkheid. Deze voldoen niet aan de normen qua afmetingen. 
Door de aanpassing van de uitvoegstrook en het zich kunnen opstellen voor het afslaan is een veiligere 
situatie ontstaan en kan tijdens het opstellen de situatie goed worden overzien. 
 
Dhr. Koster: 
Vraagt of de openbare ruimten (ruimten voor algemeen gebruik) zoals het Dorpshuis en de gymzaal 
voldoen aan de richtlijnen opgesteld door het RIVM. 
E.e.a. is van groot belang i.v.m. de geldende “Coronamaatregelen”. 
Wijkcoördinator: 
Zegt toe hier navraag naar te doen en hierop terug te komen. 
 
     

9. Sluiting: 
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn positieve en constructieve inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
Voorzitter       Secretaris 
 
K. Koster      C.J. Kuijper 
 
 
 

 
Actiepunten: 

 

 Onderwerp: Te behandelen door: 
 

1. Aanpassingen verkeerssituatie Koudepolderstraat  Taakgroep verkeer /dhr. v.d. Kerkhove 

2. Aanpassingen Hoekseweg – Bernhardstraat-bushalte Wijkcoördinator /dhr. v.d. Kerkhove/ 

3. M.b.t. pt. 2 Informeren bewoners - handhaving Wijkcoördinator  

4. Opstelplaats voor fietsers uit Hoek en Philippine Actie provincie/gemeente-wijkcoördinator 

5. Overleg m.b.t. de “Kanaalsprong”. Afspraak maken in sept. 2020 

6. Uitbreiding gedenkbos – “Groenbeheerplan” Taakgroep groenvoorziening 

7. Karbiedschieten jaarwisseling 2020/2021 Overleg 7 sept. -  taakgroep jeugd 

8. Contactpersoon voor Stichting Welzijn Ouderen Dhr. Kuijper 

9. Plaatsing mogelijkheid  2e infobord Wijkcoördinator 

10. Rijrichting boden N682-Koudepolderstraat Taakgroep verkeer 

11. Richtlijnen RIVM m..b.t. openbare ruimten Wijkcoördinator 
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12.   

13.   

 
 


