Notulen jaarvergadering Stadsraad Aardenburg 6 maart 2017
De voorzitter heet de ongeveer 50 aanwezigen welkom. Het is 1,5 jaar geleden dat we een
jaarvergadering hadden. Praktijk wijst uit dat het handiger is deze in het voorjaar te houden
ipv in het najaar.
Voorstellen nieuwe leden
Na het aftreden van Bram Vreeke en Dominique Pijcke hebben we Kees Foks en Rian Van
den Abeele mogen verwelkomen.
Kees houdt zich vooral bezig met de contacten met de politiek en Ria is actief op het gebied
van de cultuur.
Wat deden we in het afgelopen jaar
We deden heel veel:

• We organiseerden een inloopspreekuur. Mensen die iets hadden voor de stadsraad of
Porthos konden hier terecht. Op een geven moment zijn we er mee gestopt omdat blijkbaar
aan de behoefte was voldaan. Zodra we merken dat het weer nodig is starten we weer.
• Het geboortebos: Bij Coensdike is een beweegtuin gerealiseerd, wij hebben daar bij
aangesloten en daar is nu ook een geboortebos met fruitbomen met de bedoeling dat jong en
oud elkaar ontmoeten bij het plukken en verwerken van het fruit.
• De opplusdag: er is veel gebeurd die dag, van schilderen van de bankjes tot het opruimen
van zwerfvuil door de schooljeugd. Het nalopen van de poëzie bordjes en alle klusjes die de
gemeente voor zin rekening nam.
• Er is een inzamelingsactie georganiseerd om nieuwe kerstverlichting voor Aardenburg te
financieren. Bij de jumbo staat nog altijd de spaarbus voor de statiegeld bonnetjes
• Er is een nieuwe Aardenburgse kerststal gemaakt die dit jaar voor het eerst op de kiosk
stond
• Er was weer een kerstborrel op de Markt. Alle verenigingen of organisaties die dat wilden
konden een kraam bemensen.
• We hebben intensieve gesprekken gehad met de gemeente over het museum en de
huizenkwestie.
Uitreiken kikkerorde
Ook dit jaar zijn er 2 kandidaten voor de kikkerorde.
Als eerste wordt genoemd Erwin Swimberghe, al vele jarenlang de dirigent van de
Aardenburgse fanfare. Helaas kon hij deze avond niet aanwezig zijn. Het speldje wordt
uitgereikt op de wekelijkse repetitieavond.
De tweede persoon die de oorkonde krijgt uitgereikt en bij wie de wethouder, Chris van de
Vijver het speldje opspelt is Myriam Blondeel. Zij is al vele jaren lang vrijwilliger bij de
carnavalsorganisatie, de jeugdraad, de Zonnebloem, vroeger bij de ANBO en tegenwoordig
nog altijd bij Coensdike
Na deze ceremonie wordt het kikkerlied ingezet door Marc Moens en meegezongen door de
aanwezigen.
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Presentatie van de uitslagen van de enquête
Don Monfils van de KNHM houdt aan de hand van een aantal sheets een presentatie van de
uitslagen.
Er waren 280 ingevulde enquêtes,dit aantal op 1250 huishoudens maakt dat de enquête
representatief is. Opvallend maar ook volgens de verwachting is dat het grootste deel van de
invullers boven de 55 is. Van deze mensen woont 83% in een koopwoning. Vrijwel niemand
van deze mensen woont in een appartement of levensloopbestendige woning.
60% denkt wel eens aan verhuizen en 25% denkt dan weg te gaan uit Aardenburg.
De reden is divers, maar vooral het ontbreken van voorzieningen wordt genoemd.
Door degenen die willen verhuizen binnen Aardenburg wordt vooral gedacht aan
levensloopbestendige woningen maar ook de vrijstaande woningen en bouwpercelen worden
genoemd. Een enkeling wil naar een starters woning.
In de enquête werd gevraagd naar het gebruik van de voorzieningen. Het blijkt dat de
Aardenburgers deze erg belangrijk vinden ook al maken zij er niet altijd gebruik van.
Het besef is er wel dat voorzieningen kunnen blijven bestaan als er ook daadwerkelijk
gebruik van gemaakt wordt.
Uit de antwoorden op de vragen over het culturele stuk van Aardenburg kwam duidelijk naar
voren dat dit door de meesten als belangrijk wordt gezien. Niet iedereen is zelf
geïnteresseerd maar ziet wel het belang voor de leefbaarheid in Aardenburg.
Tot slot werd gevraagd wie de Stadsraad wil helpen met alles wat er te doen valt. Hier bleek
dat veel Aardenburgers op een of ander terrein willen helpen of in elk geval informatie willen
over wat er gedaan moet worden
Vragen
Carlien de Backere vraagt of uit de enquête uitslagen ook concreet namen en behoefte naar
woningen gehaald kan worden.
Aantal en type woningen wel, namen niet.
Lola Oostdam vraagt naar de informatie voor de vrijwilligers:
De vorige avond die we hadden georganiseerd ging niet door, zat te dicht op carnaval.
Binnenkort komt er een nieuwe uitnodiging om meer uitleg te geven over onze bedoeling en
met elkaar te praten over mogelijke invulling van taken.
Theo Buijsse wil graag weten of het inloopspreekuur definitief klaar is of komt er nog een
vervolg? Als blijkt dat daar weer behoefte aan bestaat komt het weer terug.
Verder laat hij weten dat 3 zaken die hij had aangedragen in een hoog tempo waren
opgelost.
Willem de Stigter vertelt kort over Aardenburg cultuurstad en laat weten dat er nog een en
ander staat te gebeuren.
Niets meer aan de orde zijnd, sluit de voorzitter der vergadering onder dankzegging van alle
aanwezigen.
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