Notulen jaarvergadering Stadsraad Aardenburg 21 januari 2019

Welkom en voorstellen nieuwe leden
De voorzitter heet de ongeveer 48 aanwezigen welkom.
Zij vertelt wat de wijzigingen zijn in het bestuur van de Stadsraad.
In 2018 is Ria van den Abeele gestopt als lid, nieuw zijn Krishanti Wesbeke, Rogier de
Jonge en Bram Vreeke die terug is en weer penningmeester is.
Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan en waar zijn we nu mee bezig
• Levende stad, leefbare stad
Met de uitslagen van de enquête in 2016/12017 is de Stadsraad verder aan de slag gegaan.
We hebben in het voorjaar een drietal bijeenkomsten georganiseerd.
Gesprekspartners waren Gemeente Sluis, Bouwbedrijf van de Poel, Zwinregio makelaardij,
afgevaardigde voormalige Rabobank, Woongoed, eigenaar Hoogerwerf, de basisscholen,
Afgevaardigden Tricot Noble, Architectenburo Mas, Stedenbouwkundige Willem de Stichter,
Stap 1 onderzoeken wat we samen kunnen doen aan de leefbaarheid in Aardenburg.
Stap 2 afspraken maken hoe we het verder aanpakken
Stap 3 infomarkt voor alle bewoners.
• Dodenherdenking.
Stemmige viering op 4 mei. Zoals altijd gezamenlijk met de gezamenlijke kerken,
opgeluisterd door de fanfare met gast muzikanten.
• Bloembakken
Afgelopen voorjaar hebben we het vullen van de bloembakken weer kunnen realiseren. De
bewoners hebben ze water gegeven. Het was extreem warm en droog maar over het
algemeen stonden ze er mooi bij.
• Burgercafé
Evenals vorig jaar hebben we samen met Porthos ons inloop spreekuur gehad. De naam is
veranderd in Burgercafé om een beetje met de tijd mee te gaan. De eerstvolgende
bijeenkomsten zijn 5 maart en 23 april en 28 mei en 9 juli van 19.00 tot 20.00 uur in het
Dorpshuis
• Website
https://stadsraadaardenburg.nl/ Rogier de Jonge heeft deze website ontworpen en geeft
een toelichting. Nu wordt gewerkt aan de website Aardenburgonline.nl waar een
Aardenburgse agenda wordt opgenomen. Het is de bedoeling dat ieder daar zelf zijn
evenementen of activiteiten op kan vermelden.
• Kerst
Kerstversiering is geplaatst en opgehangen. Er is een extra Fairybell aangeschaft voor
Draaibrug.
Verder was er weer de lichtwandeling met aansluitend een kerstmarkt op de Markt.
De kerststal die altijd in de muziektent staat is beschadigd en er moeten reparaties gedaan
worden. Wie wil helpen met opknappen?
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• Kanon
Kanon heeft een nieuw affuit, is opgeknapt en wordt binnenkort geplaatst tussen de Kaai en
de Haven. Ongeveer ter hoogte van de pinautomaat. Blij dat er een nieuwe plaats voor is
gevonden .
• Zeeuwse ankerplaats/ Liberation route
Dit is een bank in U vorm. Hierop komen panelen met informatie over historie, bevrijding van
tweede wereld oorlog, cultuur en natuur in Aardenburg. Niet alleen lezen, maar er kan ook
geluisterd worden naar de verhalen.
Deze bank komt in de tuin van de Sint Baafskerk.
• Museum
Pand van de firma Daansen is aangekocht. Voordeel is dat het een centrale plek is in
Aardenburg. Er kan een doorgang naar de Sint-Baafs gemaakt worden.
Betrokken personen zijn nu: Kees Sanderse, Arco Willeboords en een afgevaardigde van
Prior. Deze laatste zorgt voor de fondsenwerving.
Verantwoordelijke is Nathalie de Visser, directeur en senior archeoloog van Edufact. Bureau
voor Archeologie, bouwhistorisch onderzoek, cultuurhistorie en erfgoed educatie.
• Landstraat
Op 5 februari zal er in het dorpshuis een informatieavond plaatsvinden over de
werkzaamheden in de Landstraat . Start is ongeveer voorzien op 11 februari en
archeologisch onderzoek mogelijk een week later. Afhankelijk van het weer en dergelijke.
Wat zou er verwacht kunnen worden horen we op 5 februari maar de straat loopt precies
over het Castellum en eindigt ongeveer waar de Mariakerk heeft gestaan. Inloop vanaf
19.30. Aanvang 19.45.
•

Haven

Plan is nog niet helemaal rond. De verwachting is dat de verkoop in april start. Zie hiervoor
de website https://www.havenaardenburg.nl/. Bij interesse kan daar ingeschreven worden
voor nader informatie.
• sloop Peurssensstraat
Dranghekkens zijn geplaatst. Sako begint met slopen. De jumbo laat weten dat er nog geen
duidelijkheid is over de aankoop van de grond voor uitbreiding van het parkeerterrein.
• Scholen
Drie mogelijkheden:
1. bouwen nabij sportveld
2. bouwen Vorsterman van Oyen
3. renovatie en nieuwbouw
Alles is nog steeds in onderzoek, er is nog geen duidelijkheid.
Er ontstaat tussen de aanwezigen discussie over de gewenste locatie, standpunten zijn
helder en duidelijk. Keuze moet nog gemaakt worden
• Tricot Noble
Is verkocht. De nieuwe eigenaar vraagt van iedereen input om een plan te ontwikkelen.
• Ontwikkeling Hoogerwerf
Er ligt een plan om enkele appartementen en enkele woningen te bouwen maar de
gemeente is nog terughoudend.
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In Draaibrug
•

Weegbrug

Naar verwachting wordt in de loop van dit jaar het eigendom door de provincie aan de
gemeente overgedragen. Het plan bestaat om de put van de weegbrug vol te storten met
grond en de locatie vervolgens zodanig in te straten dat de contour van de weegbrug
zichtbaar blijft.
•

Weeghuisje

De eigenaar is in kennis gesteld van het voornemen van de gemeente om het gebouwtje aan
te wijzen als gemeentelijk monument. Door deze kennisgeving valt het onder de
voorbescherming van de Erfgoedverordening gemeente Sluis. In het eerste kwartaal van dit
jaar vindt de aanwijzing tot gemeentelijk monument plaats. Bezien wordt of het weeghuisje in
eigendom kan worden verworven om er vervolgens een passende bestemming aan te
geven.
•

Woningen

De onderhoudstoestand van een aantal woningen laat te wensen over. In het
Handhavingsuitvoeringsprogramma is echter geen personele capaciteit voorhanden om
hiermee aan de slag te gaan.
•

Tramremise Mabesoone

Momenteel voert BOEi (Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van
Cultureel Erfgoed B.V. te Amersfoort) een quick scan uit. Gekeken wordt onder meer naar de
bouwkundige staat, de kosten van restauratie, de mogelijkheden voor herbestemming en
geïnteresseerden voor toekomstig gebruik. De onderzoeksresultaten worden in de loop van
dit jaar verwacht.
Initiatief?
Leuk zou zijn als er binnen Draaibrug een initiatief komt om iets leuks te doen met het
verleden van de tram. Het was toch een belangrijke plaats zo een tram remise. Het zou mooi
zijn als dit voor fietsers en andere toeristen op een of andere manier zichtbaar zou worden.
De Stadsraad hoopt dat Draaibrug dit wil oppakken en wil hier dan samen met de bewoners
over spreken.
•

Tramremise Van de Kerkhove

Door de eigenaar is een sloopmelding ingediend.
•

(Drugs)overlast

Inwoners worden verzocht om dit te melden. Meldmogelijkheden: website politie, tel. 080000225085 en houdgreep@zeeland.politie.nl.
Als er ontwikkelingen zijn, wordt de stadsraad daarover geïnformeerd.
Zonder Sincfalbode verder
De voorzitter vermeldt dat de laatste uitgave van de Sincfalbode is uitgebracht in december.
Jammer. We hopen dat de berichten toch de mensen zullen bereiken.
75 jaar bevrijding
Leo Ducheine vertelt dat er 3 bijeenkomsten zijn geweest met als doel te komen tot
activiteiten in heel de gemeente dit jaar. Veel verenigingen en organisaties doen mee. In
Aardenburg komt in elk geval een tentoonstelling in het museum. Er wordt en oproep gedaan
naar ieder die mogelijk nog materiaal uit de oorlogstijd heeft dit beschikbaar te stellen voor
de tentoonstelling. Kan gaan om dagboeken of foto’s of wat dan ook.
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44 jaar Uulehat
Germen Modde vertelt dat ACS de Nachtuuln dit jaar 44 jaar bestaat. Reden voor feest. De
exacte datum dat de vereniging is opgericht is 6 november 1975. In het weekend van 6
november komt er een tent achter het voetbalterrein waar van alles en nog wat te doen zal
zijn. Nader bericht volgt.
Verder wordt een bronzen beeld gemaakt van een uil. De bedoeling is dat dit geplaatst wordt
op de Kaai. De benodigde som geld hiervoor is al voor een groot gedeelte bij elkaar
gespaard. Er ontbreekt echter nog een paar honderd euro. Er wordt een beroep gedaan op
de Aardenburgers om te helpen het bedrag bij elkaar te krijgen.
Tot slot wordt er ook nog een boek uitgegeven over 44 jaar Uulehat
150 jaar fanfare
Paul Scherbeijn vertelt dat de fanfare dit jaar 150 jaar bestaat, 110 jaar muziekkiosk en 100
jaar koninklijk. Reden voor feest.
Er komt een extra jubileum uitgave van de Fanfarelaar.
15 juni zal er een muziekfestival in Aardenburg zijn. Alle West zeeuws vlaamse
muziekkorpsen worden hiervoor uitgenodigd.
Verder organiseert KMAF een groot concert op 25 oktober van Fanfarekorps “Bereden
Wapens” van de Koninklijke Landmacht. Het concert staat in het teken van 75 jaar bevrijding
en heeft daarom als titel: “TOUR of FREEDOM in CONCERT”.
Kunstenfestival
Willem de Stigter vertelt dat het kunstenfestival dit jaar zal zijn van 28 juni tot 18 augustus.
Ook zij sluiten aan bij 75 jaar bevrijding. Het thema van het festival is VRIJHEID VANDAAG..
Er zullen 8 kunstenaars meedoen en de organisatie draait op volle toeren. Binnenkort is de
eerste bijeenkomst met alle mensen die meedoen.
Uitreiken kikkerorde
De kikkerorde wordt dit jaar uitgereikt aan:
Benny Lampo voor zijn jarenlange inzet op basisschool Op Dreef, waar hij alle
mogelijke werkzaamheden verricht. Daarnaast is hij ook al jaren organist voor
verschillende kerken.
Voor de Stadsraad heeft hij de eerste website gebouwd en een aantal jaren
bijgehouden.
Piet Westerweele voor zijn werkzaamheden in het Elderschansbos bij de
Elderschanscross, zijn werkzaamheden als verkeersregelaar, voorrijder bij de halve
marathon van Cadzand. In Aardenburg word vaak een beroep op hem gedaan.
De wethouder, mevrouw van de Vijver speldt de zilveren kikkers op. Daarna wordt
geklonken met het kikkerdrankje. Door alle aanwezigen samen wordt vervolgens het
kikkerlied gezongen.
Dementievriendelijke gemeente door Karien de Vriese en Linda Corthals
Er is een stichting opgericht met als doel een expertisecentrum te zijn voor uitleen,
ontmoeting en advies.
• Er is al veel materiaal tbv de uitleen verzameld. Mensen die op zoek zijn naar
informatie kunnen daar terecht. Locatie is nu nog Coensdike in Aardenburg. De
dames zijn op zoek naar een eigen ruimte.
• Er zijn regelmatige ontmoetingsmomenten. Ieder die op wat voor manier dan ook te
maken heeft met dementie kan daar terecht voor een kopje koffie, een gesprek of
een luisterend oor.
• Bij vragen over wat dan ook rakend aan problemen met dementie kan men terecht bij
de dames of via email DementievriendelijkSluis@gmail.com
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Omdat er steeds meer dementerenden in onze gemeente zullen komen in de toekomst is het
belangrijk dat ieder daar mee om kan gaan. Geldt niet alleen voor de familie of mantelzorger,
maar ook mensen in de straat, in de winkel, bij de bushalte of waar dan ook. Herkennen van
iemand met dementie die assistentie nodig heeft, maar ook in het persoonlijk contact is
herkennen belangrijk.
Stadsraad Aardenburg staat achter het initiatief en wil graag bijdragen aan een
Dementievriendelijk Aardenburg. Om die reden organiseren wij een training “Goed omgaan
met dementie” op 19 februari van 19.30 tot 22.00uur in de dorpshuis. Iedereen is van harte
welkom. Nader bericht volgt.

Vragen
• Er wordt gevraagd of alle data die vanavond genoemd zijn op de website
(Aardenburgonline.nl) komen. Daar wordt voor gezorgd.
• Is bekend wanneer in de Zuidstraat gesloopt zal worden? Nee, dat is nog niet
bekend.
• Zijn er brochures over de te bouwen woningen aan de Haven. Kijk op website
https://www.havenaardenburg.nl/

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

5

