
Notulen Wijkvergadering 3 juli 2018, 19:30 uur 
 
Agendapunt 1. Welkom.  
Voorzitter (Joke) opent, heet iedereen hartelijk welkom. Ze is officieel afgetreden maar vanavond 
waarnemend voorzitter. Leonie notuleert. 
 
Agendapunt 2. Mededelingen/Afmeldingen.  
Els Roepers, Noortje Wilkens, Johan Huijbrechtse, Inez van de LInde en Klarie zijn afwezig. 
Presentielijst gaat niet nu rond, maar komt bij punt 9 aan de orde. 
 
De Wijkagenten hebben gevraagd eerst te mogen. Agendapunt 11 komt daarom nu eerst. Jesse en 
Nick melden dat het de afgelopen maand rustig is geweest. Er is één inbraak geweest, op Lamsoor. Er 
is een controle met werkgroep snelheid gehouden op de boulevard. Er is ook een bromfietscontrole 
gehouden. Doel was te laten zien dat we er zijn. Er is veel overlast geweest van scooters die als 
gekken rond rijden. Daphne is bezig geweest met skatepark, nog niets concreets te melden. 
Johan  van Roeden meldt dat er witte strepen staan op het fietspad.  
Josita meldt dat er meer gedeald wordt bij het zwembad.  
Jesse meldt dat er wat strubbelingen geweest zijn met Handhaving, maar nu zijn ze tweemaal 
gesignaleerd door Wilma.  
 
Johan meldt namens Buurtpreventie dat er een actie schoenspoor geweest is en een actie controle 
op snelheid. Er was een klacht binnengekomen dat er iemand overnacht heeft in de omgeving van de 
Plaat. Die is niet aangetroffen. We gaan in gesprek met de gemeente als gesprekspartner. In het 
coalitieakkoord staat dat Buurtpreventie een andere rol moet krijgen. We krijgen daarover nog geen 
duidelijkheid. Ook niet van de heer Bogers. We hebben zelf dan ook nog niets toegezegd. Als we iets 
horen dan melden we het. 
 
De voorzitter meldt dat er zakjes en ampullen (lachgaspatronen) gevonden zijn bij het schoolplein 
van de Kreek. Rond de tafel die daar staat en aan de rand van het hek. Els heeft daar weleens 
jongeren aangetroffen toen zij met de Buurtpreventie een ronde deed. Zij zit ook in werkgroep 
Zwerfvuil. Jesse meldt dat het waarschijnlijk een hype is, die hopelijk snel weer over gaat. 
 
Werkgroep Verkeer gaat los van Werkgroep Snelheid opereren. Werkgroep Snelheid wil zich alleen 
op snelheid concentreren. Leonie koppelt terug naar Werkgroep Verkeer dat zij zelfstandig aan de 
slag kunnen. Leonie zal aan Johan een contactpersoon doorgeven zodra deze bekend is. Over het 
kruispunt bij de Aalscholver is in het verleden al eens met de gemeente gesproken. Even overleggen 
voordat de Werkgroep Verkeer daarmee aan de slag gaat om dubbel werk te voorkomen. Johan is 
contactpersoon vanuit de werkgroep  Snelheid. Er is een rapport over de Boulevard dat hij bereid is 
te delen. 
 
Corry meldt dat er bij Strandplevier een zwarte Volkswagen bus en een grijze bus staan op het 
trottoir.  Ze gaan via het fietspad de Strandplevier op. ‘s Morgens om half 8 meestal. De wijkagenten 
zullen het meenemen op hun ronde. 
 
De voorzitter: beginnen nu met de agenda. 
 
Agendapunt 3. Notulen 
Geen op- en aanmerkingen via website binnengekomen. Nemen notulen aan. 
 
Agendapunt 4: Kruipruimte water.  



Meldingen kwamen uit Duvenee, Grauwe Gans en Yersekeoord. De voorzitter heeft mensen 
doorverwezen naar de verantwoordelijke ambtenaar bij de gemeente.  Er is snel actie ondernomen 
Probleem is opgelost. Iedere melder heeft gegevens contactpersoon gemeente gekregen. Dit is in 
overeenstemming met de nieuwe richting die de Wijkcommissie in is geslagen: mensen de goede 
weg wijzen en er verder  tussenuit stappen. De overlast veroorzakende kolk in de Duvenee is 
schoongemaakt en het overtollige water is weggepompt. Verder niets meer gehoord, nemen aan dat 
het opgelost is. 
 
Agendapunt 5: Nieuwe Werkgroep Verkeersveiligheid.  
Al besproken. 
 
Agendapunt 6: Plastic containers.  
De voorzitter bespreekt de laatste mail die ze vandaag heeft ontvangen van de beleidsmedewerker 
afval van de gemeente. Johan vraagt zich af of de Plaat afgezet tegen andere gemeenten al goed 
inzamelt. De hoek Fuut – Lepelaar is genoemd door de gemeente. De wijkcommissie heeft veel 
alternatieve plaatsen genoemd, maar die konden om uiteenlopende redenen niet. De aanwezigen 
denken dat één van de twee textielcontainers  bij de Ooitas makkelijk opgeofferd kan worden. Zoveel 
textiel zit daar niet in. Plaatsing bij de Lidl zou mooi zijn. Jacques gaat kijken en tekening maken hoek 
laan van Reimerswaal – Markiezaatsweg, zodat we beter onderbouwd naar de gemeente kunnen 
met die optie. Ligt mooi op de route de wijk uit. 
 
Agendapunt 7: Wijkblad.  
Jacques meldt dat er positieve ontwikkelingen zijn. Er zijn twee aanmeldingen (twee dames) om het 
technische gedeelte voor hun rekening te nemen. De ene dame wil de andere dame leren hoe alles 
werkt en trekt zich daarna terug. Zij heeft namelijk geen tijd het zelf te gaan doen. In januari moet 
e.e.a. dan overgedragen zijn. Zij fungeert dan tevens als achtervang.  
Jacques wordt hoofdredacteur. Felicitaties aan Jacques! Volgende Plaatkoerier komt al 23 augustus 
uit. Kopie moet voor 15 juli ingeleverd worden. Leonie wordt gevraagd of ze zich al wil presenteren. 
Leonie geeft aan beter even te wachten totdat een en ander formeel geregeld is. 
Gegevens contactpersonen in het wijkblad kunnen er niet in zonder daarvoor toestemming te 
vragen. Joke vraagt zich af of het nog wel nodig is dat er contactpersonen in het blaadje genoemd 
worden. We hebben ook een website waar iedereen terecht kan. We kunnen een lijstje in de 
Plaatkoerier opnemen met verwijzingen: Buiten Beter app, verlichting enzovoorts. Wilma oppert dat 
de gemeente de Plaatkoerier meegeeft aan  nieuwe bewoners. 
 
Agendapunt 8: Overige werkgroepen.  
De namen van contactpersonen van de werkgroepen worden opgenomen in de Plaatkoerier. 
Werkgroep Zwerfvuil heeft een nieuwe aanmelding. Wordt nog gezocht naar een geschikte dag 
waarop deze dame actief deel kan nemen. 
Werkgroep Senioren: 25 september willen we spectaculaire heropening organiseren met de nieuwe 
keuken. Ook willen we kunstenaars uitnodigen. Iedereen hier vandaag aanwezig krijgt een 
uitnodiging. 
 
Agendapunt 9: Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
Presentielijst laten we voortaan tekenen met toestemming contact te leggen. Als de wijkcommissie 
mailt worden voortaan de e-mailadressen in bcc gestuurd. 
 
Agendapunt 10. Buurtpreventie. 
Al besproken. 
 
Agendapunt 11. Wijkagent. 
Is al besproken, naar voren gehaald. 



Agendapunt 12. Verdeling bestuurstaken.  
Sonja heeft al enige tijd geleden vanwege haar gezondheid afscheid van ons genomen. Er komt een 
advertentie voor een nieuwe secretaris. Johan en Inez ondersteunen voorlopig. 
Het bestuur gaat met één e-mailadres werken. Niet meer met persoonlijke e-mailadressen. We gaan 
vanuit het bestuur communiceren. Als we onderling mailen zetten we onze naam er bij. 
De volgende wijkvergadering is dinsdag 9 oktober. Het is nog ver weg. 
 
Agendapunt 13. Rondvraag. 
Wilma: het wijkgebouw is in de zomermaanden dicht. Kunnen we iets verzinnen om mensen uit hun 
tentjes te lokken? Dan is vaak hun eigen familie weg namelijk. De werkgroep wil zelf echter ook even 
rust. Gaat over de senioren. Sven geeft aan dat Traverse niet dicht is in de zomer. Kromwiel gaat 
helemaal niet dicht. Wittenhorst wel een week of 4. Kromwiel is voor mensen met een GGZ-
achtergrond. Wijkcentrum in Borgvliet is voor zinvolle dagbesteding. Daar kan gekookt worden, in 
moestuin gewerkt worden, enzovoorts. Elke dag van half 11 tot 11 uur is daar een koffiemoment met 
gratis koffie. De GGZ-groep vormt in hoofdzaak de bezetting. Traverse ondersteunt activiteiten, maar 
organiseert ze niet. Bewoners moeten zelf initiatief nemen. Wilma stelt zich beschikbaar.  
Daarnaast meldt ze dat meeuwen veel rommel maken door vuil uit de prullenbakken te halen. Er 
moeten bakken met een tussenschot komen. Bij wie moet ik zijn om dit te melden? Joke geeft 
mailadres. 
Corry: Waarom ligt er geen wandelpad langs de Waterlinie? Scooters en fietsers rijden voetgangers 
omver. 
Leonie: Stelt voor de tekst van de presentielijst nog wat aan te scherpen. 
Yusuf: Kunnen we een marathon organiseren langs de Schelde? De aanwezigen vinden dit een leuk 
idee. Gaat Yusuf het organiseren? De voorzitter stelt voor na te denken over wat we er mee kunnen. 
Sven oppert dat De Fitfabriek en Spado wellicht iets willen betekenen in dit verband. Een oproep in 
het wijkblad wellicht? Sven mag benaderd worden.  
Yusuf vraagt zich af hoe het met de wilde ganzen problematiek gaat. Wilma neemt het meteen mee 
in haar mail over de vuilnisbakken. 
Johan van Roeden: er komen nieuwe stikstof en zuurstofleidingen. Die lopen al door de wijk, maar 
zullen verplaatst worden. Is er iemand geweest naar een voorlichtingsavond? Nee. Gaat impact 
hebben en overlast geven naar verwachting. 
Jaap: meldt dat er dit weekend weer een braderie komt. Hoopt dat het beter geregeld wordt qua 
vuilnisbakken enzovoorts dan vorige keer. Johan oppert de Boulevard-in-beweging-manager een 
stukje te laten schrijven in ons wijkblad over wat de plannen zijn m.b.t. de Boulevard. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar komst en sluit de vergadering. 
  



Actie Wie? 

Melden zodra meer duidelijkheid over nieuwe 
rol Buurtpreventie die de gemeente verwacht. 

Johan (van Roeden) 

Melden aan Werkgroep Verkeer dat zij 
zelfstandig aan de slag kunnen. 

Leonie 

Contactpersoon Werkgroep Verkeer 
doorgeven aan Johan zodra bekend. 

Leonie 
 

Zwarte en grijze bus op trottoir Strandplevier 
meenemen in ronde door de wijk. 

Wijkagenten 

Tekening maken mogelijke plaats plastic 
containers hoek Laan van Reimerswaal – 
Markiezaatsweg (bij stoplichten). 

Jacques 

Melden gemeente: optie 1 textielcontainer 
weghalen bij de Ooitas 

Joke 

Contactpersonen uit Plaatkoerier verwijderen 
en stukje met nieuwe verwijzingen er in. 

Jacques 

Gemeente vragen Plaatkoerier mee te geven 
aan nieuwe bewoners 

Jacques vanuit de redactie  
 

Nadenken om iets te organiseren om ouderen 
bij elkaar te krijgen tijdens de wellicht 
eenzame zomermaanden. 

Iedereen 

Gemeente mailen over 
meeuwen/prullenbakken en ganzenpoep. 

Wilma 
 

Aanscherpen AVG tekst presentielijst. Leonie 

Nadenken over marathon. Iedereen 

 
 
 
 
 


