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Notulen jaarvergadering Stadsraad Aardenburg 5 oktober 2015 
 
De voorzitter heet de ongeveer 40 aanwezigen welkom. 
 
Wat deden we in het afgelopen jaar 
We reageerden op de vragen en geluiden die vanuit Aardenburg tot ons kwamen. Denk 
hierbij oa aan de voorgenomen sloop van de woningen in de Peurssenstraat. Hierover is 
gesproken met de bewoners, de gemeente en Woongoed. 
Door het wegvallen de ondernemersvereniging kunnen wij de bloemen in Aardenburg niet 
meer gefinancierd krijgen. Omdat de beugels voor deze bakken er nog zijn bedachten we 
hier vaantjes, gemaakt van Aardenburgse vlaggen op te hangen. Dit project is nog steeds in 
uitvoering en er komen nog nieuwe vaantjes. 
Haat naaiwerk hiervoor is mede verricht door de hobbyclub van de Hervormde kerk. 
 
Dit jaar zijn wel een aantal lege bloembakken opgehangen met de oproep VUL MIJ. Hieraan 
is door verschillende Aardenburgers gehoor geven, met als resultaat dat er toch wat 
bloembakken hingen dit jaar. 
 
Verder waren we ook betrokken bij de organisatie van de kerstborrel. 
 
Uitreiken kikkerorde 
Ook dit jaar zijn er 2 kandidaten voor de kikkerorde. 
De bekendmaking van de namen wordt begeleid door een optreden van de 
boerenblaaskapel. Wat zorg voor een feestelijke sfeer. 
 
Dick de Pooter 
Hij is binnen de hervormde kerk een zeer betrokken persoon. Van daaruit doet hij erg veel 
voor Aardenburg:  
Daar zijn de bijdrage aan het Bachcomité, aan de Matthäus-Passion, de hobbymarkt, de 4 
meiviering, de kerstborrel, maar ook het koken binnen de kerk 
Dick wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet en veel succes toegewenst met zijn toekomstige 
activiteiten. 
 
Marijn Vermet 
As enthousiast speler van de boerenkapel was hij hier terechtgekomen. 
Ook hij wordt gekikkerd. Naast zijn werk binnen de doopsgezinde kerk is hij in korte tijd een 
zeer betrokken Aardenburger geworden: betrokken bij St. Innerlijk Landschap, de 4 
meivereniging, de kerstborrel, binnen de kerk de filmavonden en andere activiteiten en De 
basis van de voedselbank in Aardenburg.  
We hopen Marijn nog lang is ons midden actief te mogen zien. 
 
Juist vandaag is uit het archief het kikkerlied boven water gekomen. Dit lied is 40 jaar 
geleden in 1975 geschreven door Wim van Helden. 
Marc Moens zet in en wij zingen het allemaal mee. 
 
In en rond Coensdieke door Karien de Vriese 
Het verhaal begint met een korte uiteenzetting van de veranderingen in de zorg van de 
laatste tijd en met name de veranderingen sinds 1 januari van dit jaar. 
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Aansluitend vertelt Karien over wat het allemaal betekent voor Coensdieke: 
Er zijn de volgende voorziengen: 

• Thuiszorg in de geclusterde woonvorm (appartementen en aanleunwoningen) 

• tijdelijke opnamekamer (respijtzorg/logeeropvang) 

• kleinschalige woonvormen met elk 8 plaatsen (WLZ) 

• Ontmoetingscentrum 

• Dagopvang en welzijnsactiviteiten 
Door de kleine schaal zijn er korte lijntjes tussen de medewerkers. 
Natuurlijk is er de wisselwerking met Aardenburg, hierbij mogen we denken aan: 

• Vrijwilligers  

• Ontmoetingscentrum 

• Welzijnsactiviteiten – abc project 

• Gebruik maken van bestaande faciliteiten bv duofiets 

• Gebruik van ruimten door verenigingen bv volksdans 

• Ronde tafel, hiermee wordt bedoeld dat ook mensen van buitenaf welkom zijn om hiern 
een warme maaltijd te gebruiken 

• Niet alleen voor ouderen : maatschappelijk stage zwincollege 
 
Afscheid vertrekkende leden Stadsraad en voorstellen nieuwe leden 
Frank Vertelt dat een van de redenen dat hij er mee stopt is dat hij nu een baan heeft en 
daardoor minder tijd. Een ander punt wat hij noemt is dat hij het gevoel heeft niet genoeg te 
kunnen bereiken omdat hij te braaf is. Hij hoopt dat Dinique zich waar het nodig is harder kan 
opstellen.  
Verder vertelt hij dat naar aanleiding van een oproep van vorig jaar er 2 leden zijn bij 
gekomen: Dinique Bakkers en Mario Stedehouder. Dinique wordt de nieuwe voorzitter en 
Mario wil zich graag met jeugdaangelegenheden bezighouden. 
Verder vertelt hij dat Dominique de activiteitencommissie is gestart. 
Aan het eind van zijn verhaal neemt Dinique het stokje over. Zij bedankt Frank hartelijk voor 
zijn inzet van de afgelopen jaren. Ze noemt de activiteiten waar Frank vooral mee bezig was: 
Het behoud van het karakter van de historische kern, de bloemen en de vaantjes, de 
kerstversiering en kerstborrel. Aardenburg ging en gaat Frank aan het hart.. 
Als dank voor alles overhandigt zij hem een attentie. 
Ook Katrien Forré en Hans Coppens worden bedankt voor hun inzet voor Aardenburg. 
 
Dinique geeft aan in de toekomst verder te willen gaan met wat al gaande is. Zij benadrukt 
aandacht te willen geven aan het sociale aspect van de stadsraad. Zij noemt de ouderen 
waar extra aandacht voor mag zijn.  
“We willen samen met jullie verder gaan! ”  We hebben op dit moment een krimpende kern  
en in deze situatie is samenwerking van groot belang. 
 
Rondvraag  
Opgemerkt wordt dat de borden in Aardenburg niet actueel zijn, als voorbeeld wordt 
genoemd het bord van de weekmarkt op dinsdag. Er staan 2 kramen, is dat een weekmarkt? 
De stadsraad reageert met het plan wat er al ligt om alle borden binnen te kern na te lopen. 
Er vervolgens voor te zorgen dat routes die niet meer compleet zijn,of aan te vullen, of weg 
te halen, of dit te laten doen door de instantie die hier verantwoordelijk voor is. 
De suggestie wordt gegeven alvorens bordjes weg te halen, na te gaan of er via andere 
instantie als Emergis of Zwincollege  nieuwe bordjes te gen een redelijke kostprijs gemaakt 
kunnen worden. 
 
Niets meer aan de orde zijnd, sluit de voorzitter der vergadering onder dankzegging van alle 
aanwezigen. 


