Notulen jaarvergadering Stadsraad Aardenburg 16 april 2013
De voorzitter heet de ongeveer 40 aanwezigen, welkom.
Jaaroverzicht 2011
• Begin 2012 waren er gesprekken met het inktpotgenootschap om muurkastjes op te
hangen in Aardenburg waar regelmatig Aardenburgse zaken zullen in worden
gepubliceerd.
• Door de Stadsraad is een zienswijze neergelegd bij de gemeente inzake de plannen die
toen bestonden voor het plaatsen van windmolens.
• In het voorjaar zijn de Aardenburgse bloembakken weer opgehangen. De stadsraad heeft
tijdens de rommelmarkt deze bloemen verkocht.
• In het najaar was er een openbare vergadering met als thema “Aardenburg met de
rondweg” Door bewoners werd toen uitgesproken dat de verwachting bestond dat veel
sluipverkeer door Aardenburg zou blijven gaan. Op dit moment worden tellingen gehouden
door de provincie en waterschap. Op basis van deze tellingen kunnen nog aanvullende
maatregelen worden genomen.
• Voor de rioleringswerken aan de Eedeweg is een informatieavond door de gemeente
georganiseerd. Resultaat was dat de bewoners mochten aangeven aan welke verharding
zij de voorkeur gaven.
• Tijdens de opplusdag is door de oudste 2 groepen van de scholen zwerfvuil opgeruimd.
Samen met de mensen van de gemeente zijn verschillende andere klussen gedaan.
Het financieel overzicht ligt ter inzage achter in de zaal.
Aankondiging Aardenburgse bloemen
De voorzitter vertelt dat Ondernemend Aardenburg is gestopt. Een aantal van de activiteiten
waar zij voor stonden zullen verder gaan, denk hierbij aan de fietstocht en misschien
Aardenburg zingt. Voor de bloemen die grotendeels werden bekostigd door de ondernemers
is nu nog voor hoogstens 3 jaar geld. De bakken zijn eigendom van de Stadsraad maar wij
hebben geen middelen om deze bakken jaarlijks te vullen.
Dit jaar willen we weer de Aardenburgse bloemen verkopen en hopen hiermee wat middelen
te genereren die uiteindelijk weer gebruikt kunnen worden om in de toekomst bakken te
vullen. Om die reden doen we dan ook een beroep op u om de Aardenburgse bloemen te
kopen. De bestelformulieren vindt u achter op de tafel en op de website van de stadsraad
http://www.stadsraadaardenburg.nl/
Op de Markt wordt de kiosk jaarlijks voorzien van bloembakken. Dit is een initiatief van de
bewoners van de Markt die hiervoor jaarlijks aan kloppen bij het Oranjefonds. Misschien zijn
er nog straten of wijken in Aardenburg die er voor voelen om hun buurt op een dergelijke
manier op te fleuren met bloemen.
Ondernemend Aardenburg verzorgde ook jaarlijks de kerstverlichting. Op dit moment is deze
verlichting aangeboden aan de stadsraad. Er is nu een voorstel gestuurd aan de
Aardenburgse ondernemers om een jaarlijkse bijdrage voor deze verlichting toe te zeggen.
Als dit niet lukt zal deze verlichting verkocht worden en verdwijnen uit Aardenburg. Er wordt
afgewacht of er reacties komen.
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Uitreiken van de kikkerorde
De kikkerorde wordt dit jaar aan 2 mensen uitgereikt:
Hanny de Backere
Zij is een ambassadeur voor Aardenburg. Door haar stukjes in de Sincfalbode over wat er
omgaat in het dorp en de thema’s die zij hierin bespreekt wordt zij door velen gekend.
Daarnaast is zij ook voorzitter van de vrouwen van nu.
Eric de Rijcke is sinds 22 jaar nar tijdens de carnaval in Aardenburg. Ook hij is hierdoor
een ambassadeur voor Aardenburg. Verder is hij actief als Sinterklaas en Zwarte Piet, stopt
heel veel uren in AVC en heeft ook nog tijd voor de clubkampioenschappen van de tennis.
Ook al woont hij niet in Aardenburg, hij brengt er heel veel van zijn tijd door.
Wethouder Almekinders spelt de kikkertjes bij beiden op, zij ontvangen de bijhorende
oorkonde en klinken vervolgens met het bekende groene drankje.
De wethouder feliciteert Hanny de Backere en Eric de Rijcke
Beiden danken voor de erkenning die ze hiermee hebben gekregen.
Presentatie door gemeente en politie over een veilige woon en leefomgeving
Deze presentatie wordt verzorgd door Veronique de Caluwé (gemeente)en Willem Pijpelink
(politie, toekomstig wijkagent).
Het toenemend aantal inbraken (in Aardenburg 9 maal in woningen en 3 maal in bedrijven)
laat zien dat het zinnig is door allerlei kleine handelingen en vooral aandacht voor wat men
doet en niet doet de veiligheid rond de woning te vergroten.
Stand van zaken rond het stadhuis en museum
De politiek heeft besloten dat het stadhuid volledig gebuikt zal gaan worden als een
provinciaal archeologisch museum. Er is een adviesgroep opgericht. Wanneer dit zover zal
zijn is nog onbekend.
Rondvraag en vragen aan de wethouder
• Komt er in het stichtingsbestuur van het museum iemand te zitten vanuit de gemeente? De
heer Westfaal ligt een en ander toe. Het bestuur moet nog gevormd worden maar het is
niet de bedoeling dat er iemand van de gemeente in komt. Het wordt een archeologisch
museum voor de hele provincie maar wel een met een interactieve manier van werken.
• De wethouder laat weten dat de rioleringswerken aan de Eedeweg na de zomer gestart
zullen worden. De aannemer zal een info avond organiseren. Met het Waterschap zal nog
overleg zijn over de verkeerstellingen
• De vrachtwagenparkeerplaats waar om gevraagd is, wordt nog besproken met de
provincie. Er wordt gekeken naar ruimte bij Kleinjan, we horen hier meer over.
• De heer van Kuijck vertelt dat er op dit moment rioolinspecties gaande zijn en dat hier en
daar riolering wordt doorgespoten. Dat kan mogelijk wat stankoverlast geven.
• Er wordt gevraagd of in deze gemeente ook een beroep gedaan kan worden op een
klusservice. Verwezen wordt naar Hulst waar zoiets mogelijk is en waarvoor je dan € 15,betaalt. Vanuit St. Welzijn wordt er op gewezen dat hiervoor wel een mogelijkheid bestaat
via deze stichting. Contact opnemen met Porthos in Oostburg.
• Wederom wordt gevraagd naar het onderhoud van het Elderschanspark. De wethouder
vertelt over de onderhandelingen die gaande zijn met het Zeeuws Landschap en geeft toe
dat het hard nodig is dat er onderhoud plaats vindt.
• Bij het van Eegdenhuis is het een enorme puinzooi. Er lopen zelfs paarden in het gebouw.
Is dit zomaar allemaal toegestaan? Als iemand in zijn tuin te veel onkruid heeft staan krijgt
hij een brief. Waarom gebeurt hier niets? De wethouder neemt dit weer mee. Er wordt
contact opgenomen met de eigenaar van het pand.
• De rotonde bij de Olieschans is erg moeilijk te rijden. Belijning ontbreekt. Verder brandt de
verlichting hier dag en nacht. Er is geprobeerd contact te zoeken met Delta maar dit leek
niet verder te leiden dan van het kastje naar de muur. De wethouder neemt dit mee.
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Niets meer aan de orde zijnd, sluit de voorzitter der vergadering onder dankzegging naar alle
aanwezigen.
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