Notulen jaarvergadering Stadsraad Aardenburg 22 januari 2018
De voorzitter heet de ongeveer 50 aanwezigen welkom.

Wat deden we in het afgelopen jaar
We deden veel:
• De Appelstraat, al jaren een gevaarlijke weg voor de fietsers. Door het waterschap is
een tweetal tellingen gehouden. Helaas bleek het aantal getelde fietsers steeds te
laag om de aanleg van een apart fietspad te rechtvaardigen. Wel komen er nu aan
weerszijden van de weg doorgroeistroken en fietssuggestiestroken.
• De perikelen rond het Zwincollege.
• Ontwikkeling website: Met het Zwincollege wordt nu een website gemaakt met als
naam Aardenburgonline.nl welke ook wordt gevonden als Aardenburgonline.com en
stadsraadaardenburg.nl wordt ingetikt. De Aardenburgse kalender wordt opgenomen.
• De Buurtapp Nextdoor is gestart.
• Dodenherdenking
Uitreiken kikkerorde
Dit jaar is de kikkerorde uitgereikt aan Carlien de Backere en Willem de Stigter. Beiden zijn
erg actief in Aardenburg rond het thema cultuur. Afgelopen jaar was het kunstenfestival wat
door hen is opgezet. Samen met 150 vrijwilligers is iets groots neergezet. Hier hoort de
kikkerorde bij
Elevator pitch
Door 12 groepen wordt een korte presentatie gehouden van doel en activiteiten.
• Hondenschool Aardenburg
Erwin de Poorter vertelt:
Bestaan 33 jaar en houden ook dit jaar hun hondendriedaagse op 28, 29 en 30 mei.
Iedereen is welkom, vertrek om 19.00 uur bij de kantine
• De nachtuuln
Germen Modde vertelt:
De Jaarlijkse optocht is het belangrijkste evenement, de 3 grootste optocht van Zeeland.
Gekend door iedereen en voor oud Aardenburgers een reden om terug te komen tijdens
carnaval.
Heeft een aantrekkingskracht die mee gaat naar de volgende generaties.
• Zwembad
Germen Modde vertelt:
Dit zwembad kent iedereen uit de omgeving, zowel uit België als uit Nederland.
Wat niet iedereen weet en waar hij een pleidooi voor houdt zijn de minderweer activiteiten
die steeds verder worden uit gebouwd. Denk hierbij aan het lego speelpaleis en het
springkussen. De bedoeling is dat er niet alleen met stralend weer veel bezoekers zijn, maar
dat die ook komen bij minder weer.
• Golfslag
Estelle Sleegers vertelt:
Golfslag is een samenwerking met de doopsgezinde gemeente. Er zijn verschillende
activiteiten. Denk aan: de stiltewandelingen, filosofische lezingen.
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De samenkamer op maandagmiddag in de doopsgezinde kerk. Ieder is welkom, er is een
gratis bibliotheek met zo’n 500 boeken en de gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie te
drinken.
• Aardenburg amuseert
Carlien de Backere vertelt:
Er worden jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd. De eerst die er aan komt is
Aardenburg verrast: Op 3 locaties is er optreden met amuses.
Verder is er jaarlijks een brocante markt eind mei en een najaars markt.
• Aardenburgs kunstenfestival
Willem de Stigter vertelt:
Doel is het cultureel leefklimaat te bevorderen, bij te dragen aan de leefbaarheid in
Aardenburg, dit door middel van goede kunst hier naar toe te halen waardoor mensen van
buiten af aangetrokken worden.
• Fanfare
Carla Paridaen vertelt:
Bestaan in 2019 150 jaar.
Worden gesteund door de Aardenburgse bevolking , zichtbaar in de jaarlijkse opbrengst van
de donateurs actie. Willen zich daarom graag laten horen en zien in Aardenburg.
Treden altijd op bij de carnaval, Sinterklaas, aperitief concert in de kerk en het jaarlijks
concert. Verder daar waar gevraagd.
• KBO
Wilfried Staelens vertelt:
Er zijn ongeveer 130 leden en allerlei activiteiten, zowel vanuit de regio, landelijk en lokaal.
Activiteiten zijn erg divers, van reisje tot lezing. Belangrijk is voor de leden het blad De
Nestor.
Er is ook regelmatig een kring reis.
• Activiteiten commissie Aardenburg
Carla Paridaen vertelt:
Richt zich op de jeugd en vooral op de jeugd van de basisschool. Activiteiten die jaarlijks
georganiseerd worden zijn: Halloween, kerstmarkt samen met de Stadsraad en koningsdag.
• Inktpotgenootschap
Ad van Rijswijk vertelt:
4 a 5 keer per jaar wordt een activiteit georganiseerd, vooral dingen die ze zelf leuk vinden in
de hoop dat anderen dat ook vinden. Vooral op het gebied van poëzie.. Denk aan toneel,
lezingen of gedichten. Jaarlijks is er een poëzieavond.
Locatie is of het Herenhuis, casa Portiera of soms doopsgezinde kerk.

Vragen
• Marc Moens vraagt aan de gemeente hoe het zit met het doek dat wethouder
Ploegaert heeft beloofd aan de Haven. Zou er voor Kerst zijn, maar is er nog niet.
Anbtoine Dierikx vertelt dat dit wacht op goedkeuring van de aannemer.
• Frank van Eenennaam informeert wat er gaat gebeuren met de hijskraan die weer is
omgewaaid bij Smedekensbrugge. Mag hij weer recht gezet worden en hoe lang gaat
het dan goed. De wethouder zegt toe na te gaan wat gedaan kan worden.
• Theo Aernoudts vraagt of voorzien kan worden in een gemeente brede agenda waar
ook alle winter activiteiten in opgenomen kunnen worden. Carlien de Backere vertelt
dat die er al is:
• Theo benoemt verder de borden die bij binnenkomst van Aardenburg de weekmarkt
aankondigen. Zijn een beetje overdone. Stadsraad zal bij de marktmensen
informeren wat zij hiervan vinden en dit laten weten aan de gemeente.
• Rogier de Jong vraagt naar het ontbreken van het plaatsnaambord aan de
Bogaardstraat. Dit is tijdelijk weg vanwege onderhoud, maar komt terug.
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Carlien de Backere geeft aan dat zij als naam voor Aardenburgse website
Aardenburg.nl prefereert. Die naam is niet meer beschikbaar.
Theo Aernoudts denkt dat het goed zou zijn om jaarlijks een soort opplusdag te
organiseren. Is een goed idee, hij wordt uitgenodigd deze te organiseren.
Verder wil hij weten of de ontwikkeling van de werken aan de Landstraat ergens te
volgen is. De wethouder zal hem een bericht laten sturen.
Carlien de Backere vraagt of er een lijst is van panden die serieus onderhoud nodig
hebben en wat daar mee gebeurt. De wethouder vertelt dat die er is maar dat het erg
moeilijk is serieus iets te bereiken. Eerst wordt geprobeerd via de zachte aanpak.
Later kan dat serieuze worden, maar het blijft erg moeilijk.
Dick van Heist informeert naar de ins en outs van de buurtapp nextdoor. Blijkt dat
mensen met vragen zitten over de mogelijkheden, over wie kan mee kijken naar
leden, wereldwijd iets, hoe zit het met bekostiging, krijgen we dadelijk allerlei
reclames. Naast gebruik om elkaar te waarschuwen bij vreemde situaties, kan er nog
veel meer. Duidelijk moet zijn dat het niet bedoeld is om stemmen te zoeken of
reclame te maken. De Stadsraad(Marlies) laat weten dat zij eerst even hebben
afgewacht hoe het gaat met aanmeldingen en reacties. Zij zegt toe alles op een rij te
zetten en ieder hier verder over de te informeren. Deze buurtapp zijn wij gestart op
aanbeveling van de Heidemij.

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