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Notulen jaarvergadering Stadsraad Aardenburg 1 april 2014 
 
De voorzitter heet de ongeveer 40 aanwezigen welkom. 
Onder dankzegging voor al wat zij heeft gedaan in de Stadsraad, wordt afscheid genomen 
van Helene van Deursen. Zij was 4 jaar lang penningmeester en zat in de Stadsraad als 
afgevaardigde van Ondernemend Aardenburg. Met name de Aardenburgse bloemen heeft zij 
op de rails gezet. 
Vervolgens worden voorgesteld Elke van Aspeele en Domionique Pijcke (zij komt pas later in 
de vergadering) als nieuwe leden van de Stadsraad 
 
Jaaroverzicht 2013 
Het was een redelijk rustig jaar voor de stadsraad, mede daardoor was er gelegenheid in 
gesprek te gaan met andere groeperingen in Aardenburg, denk hierbij aan Nieuw Elan en de 
museumwerkgroep. 
Om inkomsten te genereren voor de Aardenburgse bloemen zijn in 2013 weer bloemen 
verkocht op de rommelmarkt, later in het jaar was er een postkaartenactie met de vraag aan 
de bevolking een bedrag over te maken voor dit zelfde doel. 
Op 27 december was er een gezellige avond met vele andere Aardenburgse groepen op de 
Markt. De vele aanwezigen genoten van dit informele samenzijn onder het genot van een 
glas glühwein of chocolademelk. 
 
Aankondiging Aardenburgse bloemen 
Bloemen brengen leven in een stad!!  
Elke Aspeele presenteert de Aardenburgse bloemen voor 2014. Zij vertelt dat er 2 
mogelijkheden zijn het doel te steunen. Enerzijds kan een bedrag overgemaakt worden, wat 
besteed zal worden aan bloemen of mensen kunnen zelf bloemen bestellen via de website 
http://www.stadsraadaardenburg.nl of via het bestelformulier wat aan dit verslag wordt 
toegevoegd 
Deze formulieren kunnen ingeleverd worden bij de leden van de Stadsraad. 
 
De bloemen kunnen worden afgehaald op de rommelmarkt op 10 mei vanaf 8.00 uur bij het 
kraam van de Stadsraad, Markt 26 
 
Uitreiken van de kikkerorde 
De kikkerorde wordt dit jaar aan 2 mensen uitgereikt: 
Kitty van der Hooft 
Zij verzorgt sinds vele jaren de graven van de gestorven militairen. 
Verder is zij ook al jarenlang vrijwilliger bij het zwembad. 
 
Anthoine Duthoy 
Vele jaren actief in de Aardenburgse muziek, van de fanfare tot de blaesuuln en het ophalen 
van het oud papier voor de muziek. 
Wethouder Ploegaert spelt de kikkertjes bij beiden op, zij ontvangen de bijbehorende 
oorkonde en klinken vervolgens met het bekende groene drankje. 
 
Buurtgericht werken 
Michiel Weernekes vertelt over de pilot met het buurtteam. Er was een half jaar een team 
aan de gang bestaande uit 3 personen: Lola Oostdam als buurtcoach (zij is ziek en wordt nu 
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vervangen door de heer Weernekes), Lisanne de Boer, maatschappelijk werker en mw. De 
Boer namens de huisartsenpost (zij is afwezig door ziekte) 
De pilot wordt nu geëvalueerd, het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk wat de 
toekomst zal zijn. 
 
Onder buurtgericht werken kan worden verstaan een team dat: 

• kan uitleggen hoe de zaken gaan 

• Coach: je duidelijk kan maken waar je naar toe moet om vragen beantwoord te krijgen 

• Supporter: je helpen denken hoe problemen naar een oplossing geleid kunnen worden 

• Schijnwerper: in het licht zetten van je plannen en/of activiteiten 
Waar vind je de mensen van het team?  Bij Porthos in Oostburg. Men vindt dat het belangrijk 
is dat het team bekend en vindbaar is en dat lijkt nu niet het geval. 
Wie is de doelgroep? Het team is voor iedereen die vragen heeft. Dit kan gaan om vragen op 
rond financiële problematiek maar ook voor het organiseren van zaken in het dorp. Tevens is 
team een aanspreekpunt voor vrijwilligers. 
Hoe zijn de contacten met de scholen? Daar wordt regelmatig binnengelopen maar voor de 
scholen is er los van het team, het schoolmaatschappelijk werk. 
 
De plannen van Nieuw Elan 
Jan de Ridder geeft een toelichting op de plannen. Hij stelt dat in deze planfase gekeken is 
naar de stand van zaken in Aardenburg. Er is een aantal gebouwen waar flink wat zou 
moeten gebeuren, denk aan dorpshuis en gymnastiekzaal. Verder ontbreekt er een 
voorziening voor binnen tennis en voetbal en een slechtweer voorziening in de zomer. De 
horeca in het sportpark kan ook verbeterd worden, het paviljoen moet opgeknapt worden en 
de voetbal heeft betere kleedgebouwen nodig. Alvorens te beginnen is er een enquête 
geweest naar de verdere behoeftes in Aardenburg. Naar voren zijn toen gekomen: 7 x7 
voetbal en zwemmen voor ouderen met coach. 
Er is toen een ontwerp gemaakt van een nieuw gebouw en met deze tekening in de hand is 
het gesprek aan gegaan met alle betrokkenen. Nu ligt het plan bij de gemeente en er wordt 
gewacht op een antwoord uit die hoek. 
Vanuit het publiek komen verschillende opmerkingen: 

• Sportpark is ver lopen voor de scholen 

• Voor de ouderen die in het dorpshuis komen is de afstand ook ver 

• Geeft de bouw van dit complex vertraging voor andere plannen die er al liggen 

• Respect voor dit initiatief 
Op basis van de opmerkingen laat Jan weten het plan alleen verder te laten gaan als er 
voldoende draagvlak is, maar zelf zien Jan en Frans mogelijkheden en kansen. Vanuit 
andere plaatsen en organisaties is positief gereageerd 
 
Vanuit de museum werkgroep laat Jan weten dat het bestaande museum op 11 april open 
gaat. Op 2 april is er een overleg met en voor de vrijwilligers. Uitgegaan wordt van een groep 
van ongeveer 15 mensen die nodig zijn om alles draaiende te houden. Denk aan: verkoop 
kaartjes, rondleidingen, technische klusjes en tuin. Ieder die er voor voelt hier aan bij te 
dragen wordt van harte uitgenodigd. 
Door de werkgroep wordt deze periode gezien als een soort van oefenperiode voor als 
straks het stadhuis de museumfunctie overneemt. 
 
Rondvraag en vragen aan de wethouder 

• Er zijn klachten over het Elderschanspark. De huidige gebruikers van het hotel zijn druk 
met hun paarden maar daardoor is het geheel niet toegankelijker geworden voor 
wandelaars. Deze situatie is nu al 3 jaar zo en elke vergadering komt het hier terug met 
altijd dezelfde antwoorden tot gevolg. Kan de gemeente in overleg gaan met de eigenaar 
en zien of er iets te doen valt waardoor er echt iets verandert? Nieuw Elan heeft blijkbaar 
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indertijd gevraagd aan de eigenaar om het over te nemen tegen een redelijke prijs. Daar 
was toen geen sprake van. Misschien is er na zoveel jaar wel iets mogelijk.  
De eigendomssituatie van de grond is niet duidelijk. Wat hoort bij het hotel en wat is 
openbaar terrein? De gemeente zoekt dit uit en koppelt terug 
 
De staat van onderhoud van het park komt ook aan de orde. Er wordt in dit verband 
gesproken over “de Elderschande” Niemand doet iets. Nog steeds is er sprake van een 
mogelijke overname van het park door het Zeeuws Landschap. Er wordt gevraagd de 
burgers te betrekken bij de invulling en inrichting  van het park. De wethouder noteert dit. 

• Aan de orde komen de financiële problemen die de Stadsraad heeft om de Aardenburgse 
bloemen te betalen en het feit dat er geen middelen waren om de kerstverlichting voor 
Aardenburg te redden. Bekend is dat de Stadsraad maar een kleine subsidie krijgt. In 
Aardenburg is een andere groep actief, niet op algemeen maar op cultureel gebied. 
Bekend is dat daar grote subsidie bedragen naar toe gaan. Deze gelden zijn nooit 
beschikbaar voor zaken als kerstverlichting en bloemen. Kan de gemeente kijken of een 
evenwichtigere verdeling van gelden mogelijk is? 
De voorzitter vergelijkt de op gehaalde bedragen in Aardenburg door de fanfare via de 
jaarlijkse collecte en de opbrengst van de postkaartenactie van de Stadsraad. Als de 
Stadsraad ook jaarlijks het bedrag wat de fanfare collecteert, zou ophalen, waren de 
bloemen gered. 

• Het parkeerterrein bij het sportpark wordt gebruikt voor het parkeren van vrachtauto’s (Dit 
onderwerp komt ook voor de derde keer aan de orde) dit tot ergernis van de bezoekers 
van de sportvelden met name in het weekend. De wethouder vertelt dat onlangs is 
besloten dat parkeren langs de Herendreef niet meer mag, maar wel op het parkeerterrein 
zelf. Verder vertelt hij dat het parkeren van vrachtauto’s een verantwoording is van de 
bedrijven van wie deze auto’s zijn en niet van de gemeente. Parkeren bij Kleinjan is 
indertijd niet geregeld omdat er toe ook geen geld voor was. Frank van den Dries vraagt 
zich af of de clubs nu bezwaar moeten maken. Hier wordt door de clubs en de Stadsraad 
naar gekeken. 

• Ontwikkeling van de supermarkt 
Supermarkt in de Rabobank wordt nog steeds aan gewerkt. Probleem zit in het parkeren. 
Gemeente heeft laten weten dat het niet mogelijk zal zijn het hele Kaaiplein in te richten 
als parkeerterrein. De mogelijkheden voor andere oplossingen zijn in onderzoek. De bal 
ligt bij de initiatiefnemer. 

• Er wordt gewezen op de parkeerproblematiek bij de restaurants aan de Kaaipoort. Door 
auto’s die kort bij de deur gezet worden ontstaan gevaarlijk situaties voor fietsers en 
voetgangers. De wethouder neemt dit mee. 

• Er wordt gevraagd naar de initiatieven rond de energiecoöperatie. Er wordt verwezen naar 
de brief die hierover is rondgegaan en de artikelen in de lokale bladen. Binnenkort volgt 
hierover nadere in formatie. 

 
Niets meer aan de orde zijnd, sluit de voorzitter der vergadering onder dankzegging van alle 
aanwezigen. 


