Notulen jaarvergadering Stadsraad Aardenburg 2 april 2012
De voorzitter heet allen welkom en is blij met de goede opkomst. Er zijn ongeveer 45
bezoekers.
In aansluiting op de bloembakken waar vorig jaar een start mee is gemaakt, wil de Stadsraad
de Aardenburgers de kans geven mee te doen in het fleurig maken van Aardenburg. Hiertoe
worden dezelfde bloemen, zoals die straks opnieuw in de bakken worden geplant, te koop
aangeboden via de Stadsraad. Welke planten worden gebruikt is in de pauze te zien op het
scherm. Bestelformulieren liggen achter in de zaal en zijn terug te vinden op de website
www.Stadsraadaardenburg.nl. Als de bloemen voor 10 mei zijn besteld dan staat de
bestelling klaar bij het kraam van de Stadsraad bij de Kaaipoort op de rommelmarkt van 19
mei.
Verder komt de voortgang van de rondweg aan de orde. Via de provincie komt er regelmatig
een nieuwsbulletin. Dit wordt u toegestuurd als u op onze lijst staat en is ook terug te vinden
op de website.
Jaaroverzicht 2011
De volgende punten kwamen aan de orde:
• Bram Vreeke en Hans Coppens komen als mogelijk nieuwe leden kennismaken.
• De bloembakken, samenwerking tussen Stadsraad en OA worden opgehangen.
• De omloper wordt geopend met een optreden van Rini Fenijn.
• Bloembollen worden geplant op diverse locaties in Aardenburg.
• Het natuurleerpad wordt geopend.
• Concert op de markt door fanfare en zangmerels.
• Kerststerren worden gemaakt door de scholen en opgehangen in Aardenburg.
• Verschillende werkgroepen die zich bezig houden met onderdelen van het stadsplan zijn
gestart.
• 2 maal per jaar organiseerden we een openbare stadsraadvergadering.
• Zienswijzen ingediend bij het gemeentebestuur m.b.t. bestemmingsplan
Aardenburg, windmolens en 2e woningen.
Het financieel overzicht en bovenstaand overzicht lagen ter inzage achter in de zaal.
Afscheid Ronny Pielaet
Na 8 jaar lid van de Stadsraad te zijn geweest, neemt Ronnie Pielaet afscheid. Hij heeft
zich o.a. bezig gehouden met de organisatie van de zomeractiviteit in 2011. De voorzitter
hoopt dat hij Ronnie daar in de toekomst nog wel voor mag vragen, want dat ging erg goed.
Verder spreekt de voorzitter zijn dank uit voor wat hij allemaal heeft gedaan. Als blijk van
waardering wordt hem een attentie overhandigd.
Uitreiken van de kikkerorde
De kikkerorden wordt dit jaar aan 2 mensen uitgereikt:
Marieke van Nieuwkoop:
Zij is actief op vele terreinen: cultureel, natuurleerpad wat vorig jaar is ontwikkeld en het 4
mei comité. Vervolgens wordt ook bij Freddy de Valcke de kikker opgespeld, Hij is als lid van
ondernemend Aardenburg degene die de technische zaken uitvoert en betrokken bij het
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plaatsen van de kerststal. Verder regelt hij de fietsroute van OA en is actief in de
vogelvereniging.
Door middel van het bekende groene drankje wordt geklonken op de nieuwe gekikkerden.
Stadsplan
Hans Coppens introduceert middels een powerpoint presentatie het Aardenburgse
stadsplan. Als inleiding vertelt hij dat door een terugtredende overheid meer participatie van
de burger verwacht wordt. Voor een stadsraad betekent dit dat je moet weten waar je de
komende tijd naar toe wilt en hoe je daar wilt komen.
Het verhaal wat hier op volgt is terug te vinden op de website: www.stadsraadaardenburg.nl
onder de knop: stadsplan 2012-2017.
Het plan gaat tot en met de doelstellingen, verder gaan we als duidelijk is dat we het hier met
zijn allen over eens zijn.
De volgende stap wordt dan het werk voor de commissies. Hiervoor worden mensen gezocht
die deskundig zijn op het betreffende gebied maar ook stakeholders en mogelijke financiers.
Vragen en opmerkingen kwamen in de rondvraag. Er werd waardering uitgesproken voor het
plan. Inhoudelijke reacties hopen we te krijgen na nalezen op de website waarna een mail
verstuurd kan worden.
Vragen aan de burgemeester
De burgemeester feliciteert de 2 mensen die de kikkerorde gekregen hebben, hij noemt dit
een mooie traditie.
Ook hij heeft het over de terugtredende overheid en noemt met name de ondersteuning op
het gebied van veiligheid, tegenwoordig mogelijk via het burgernet: https://www.burgernet.nl
Hij roept ieder op hieraan mee te werken.
• De heer Westphaal vraagt hoeveel inbraken worden opgelost, stijgt dit aantal? Verder wil
hij weten hoe lang de aanrijdtijd is in Aardenburg. Het aantal opgeloste is licht stijgend, de
aanrijdtijd 10-15 minuten gemiddeld.
• De heer de Vriend kaart het parkeerprobleem met de vrachtwagens aan wat al geruime tijd
speelt op het terrein bij de sportvelden. Antw: Buiten de bebouwde kom parkeerterreinen
werkt niet meer. Burgemeester neemt dit mee en ziet wat er nog te doen valt.
• Mw. Meindersma vraagt zicht af of het agendapunt gemeentehuis tijdens de laatste
raadsvergadering zomaar van de agenda gehaald kon worden. Is wel uitgebreid
teruggeweest tijdens de rondvraag. Door verschillende sprekers wordt verwoord dat
Aardenburg toch redelijk eensgezind is, kijk maar naar de affiches. De meeste mensen willen
het stadhuis in elk geval behouden. Dit lijkt toch ook de gedachte van de meerderheid van de
raad waarom komt het college met een ander idee?
• Gaat het museum open en wanneer. Hier komt later een antwoord op.
• Confetti was volgens de krant erg maar de hondenpoep is veel serieuzer, wordt daar op
gecontroleerd? Wel worden mensen af en toe aangesproken.
Is het een idee om naar buiten toe de mensen te roemen waarvan gezien wordt dat zij een
zakje bij zich hebben en wel opruimen, een positieve benadering. Klinkt goed, zien wat we
daar mee kunnen doen.
Stadsraad is al een paar jaar in overleg over de plaatsing van dispensers met zakjes. Hoe
ver is het daar nu mee?
Rondvraag
• Op dit moment is men aan de Haven bezig aan de weg. Er ligt daar veel zand wat het
lopen voor ouderen erg moeilijk maakt. De heer van Cuijck kijkt wat hij kan doen.
• Is er al iets bekend over de bouw aan de Kaai. Het huidige project heeft nog een
deelnemer nodig om verder te kunnen gaan. Zolang er geen andere projecten worden
aangemeld loopt dit door. De datum was officieel 1 april.
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• De motivatie van de burger om ergens aan mee te doen wordt steeds minder. Als reden
hiervoor wordt genoemd dat de gemeente toch elke keer drukt wat zij willen doen. De
voorzitter noemt de structuurvisie van de gemeente waarin zij het hebben over
burgerparticipatie. Dit houdt toch in dat de burger mee denkt en werkt en dus niet de
overheid alleen bepaalt.
• In het stadsplan zijn de kansen en bedreigingen van de rondweg niet opgenomen. Dit
kunnen zowel kansen als bedreigingen zijn. Wordt wel tijd om er samen over na te denken
hoe we daar mee zullen gaan.
• Er wordt een compliment uitgesproken voor het stadsplan
• De openbare school heeft meegedaan aan de kinderkunstweek. De tentoonstelling is
woensdag om 11.30. Ieder welkom!
• Waar is de VVV folderpost nu? Als het museum weer open gaat zal het daar weer zijn. Is
er anders een mogelijkheid bij de horeca?
• Wat gaat er gebeuren met de Traverse als de rondweg klaar is? Nog niets van bekend.
De stadsraad zal binnenkort een bijeenkomst organiseren waar wensen en behoeften
geïnventariseerd zullen worden. We willen graag met die plannen komen en niet alleen
afwachten wat voor ons bedacht wordt.
• Het plan is prachtig maar we missen de Sluisse zaken erin. Hoe zit het me de dragende
kernen en wat betekent dit voor Aardenburg.
• De vraag wordt gesteld of het zomaar allemaal kan wat er in het van Eeghenhuis
gebeurd? Paarden in de garage en lopen overal. Als wandelaar voel je daar niet veilig meer,
Er wordt ook gezegd dat je er niet meer door kunt. De burgemeester neemt dit mee en
koppelt terug.
• De Aardenburgse verdeeldheid wordt genoemd. De Stadsraad moet de partijen aan de
tafel krijgen. Hans Coppens stelt voor een gesprek te organiseren waarin hij voorzitter zal
zijn. Als de partijen daar voor voelen kunnen ze na afloop hun nummer aan Hans doorgeven.
Hij zal dan een afspraak maken met alle partijen tezamen.
• De verkrotting in Aardenburg neemt ook toe. In Oostburg wordt dit met een serieus project
aangepakt. Kan dit ook in Aardenburg, ook hier is het tijd dat er iets gebeurd. De
burgemeester neemt dit mee en komt er op terug.
• Wat gaan we doen om 25% meer bezoekers in Aardenburg te laten komen na de aanleg
van de rondweg? Dit moet iets zijn voor de ondernemers en de stadsraad.
• Wordt er werk gemaakt van het monumentenbeleid in Aardenburg? Voor een aantal
panden is dat hard nodig. Ook dit neemt de burgemeester mee.
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