Notulen jaarvergadering Stadsraad Aardenburg 20 januari 2020
Welkom en voorstellen leden
De voorzitter heet de ongeveer 75 aanwezigen welkom.
Vervolgens worden de leden van de Stadsraad voorgesteld, Rogier de Jong cultuur en communicatie,
Marlies de Smet secretariaat energietransmissie , Bram Vreeke, penningmeester is niet aanwezig en
Krishanti Wesbeke op vakantie en Dinique Bakkers, voorzitter, museum en MFC

Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan en waar zijn we nu mee bezig
• Overleg Draaibrug.
In juli was in Draaibrug een kernbezoek. Er was een grote opkomst en dat werd als zeer positief
ervaren. Zaken als de weegbrug, het weeghuisje, onderzoek naar mogelijkheid tramremise spelen
nog steeds. De weegbrug is inmiddels eigendom van de gemeente. Ook het weeghuisje probeert de
gemeente aan te kopen.
Over de tramhuisjes is inmiddels overleg geweest met een eigenaar. Die geeft aan een voorstel tot
verbetering te zullen indienen.
• Dodenherdenking.
4 mei viering was stemmig, we deden dit in samenwerking met leerlingen van Op Dreef, de koninklijke
muzieksociëteit Aardenburgse fanfare, de gemeenschappelijke kerken en een verhaal over de
bevrijding.
• Bloembakken
Gelukkig is het in 2019 ook weer gelukt de bloembakken te vullen en op te hangen. Voor de
bekostiging waren we blij met sponsoring door Aardenburgers en een stukje bijbetaling door de
gemeente Sluis. Het watergeven van de bloemen werd verzorgd door bewoners die naast de bakken
woonden. Hier waren wij erg gelukkig mee, immers zonder water geen bloemen.
• Burgercafé
Begin vorig jaar hebben we nog enkele keren samen met Porthos een burgercafé gehouden, daarna
trok de gemeente zich terug uit dit initiatief, wij hebben het nog enkele keren alleen gedaan. Voorlopig
zijn we er nu mee gestopt. We hopen dat ieder die met vragen of ideeën voor ons zit ons weet te
vinden in Aardenburg.
• Kerst
Met een flinke groep vrijwilligers is de kerstverlichting opgehangen en zijn de kerststallen geplaatst de
eerste zondag na Sinterklaas.
Leden van deze zelfde groep hebben ook weer gezorgd voor het opruimen na de kerstperiode.
We zijn blij met de groep mensen die elk jaar weer mee komt helpen met deze klus. Voelt u ervoor om
ook mee te doen, van harte welkom.
We zijn nog bezig om uitbreiding van de kerstverlichting te realiseren, we hebben hier een bedrag
voor ontvangen en zijn op zoek naar goede ideeën . Heeft u die, laat het ons weten.
• Samen Dementie vriendelijk
Als Stadsraad hebben we vorig jaar een tweetal trainingsavonden met als thema Samen Omgaan met
dementie gefaciliteerd. De deelnemers waren erg enthousiast.
De stichting Samen dementie vriendelijk Sluis gaat verder met deze trainingen. Als er interesse is kan
dat bij ons kenbaar gemaakt worden. Wij geven het dan door aan de dames.
• Kanon
Kanon heeft een nieuw affuit, is opgeknapt en is geplaatst tussen de Kaai en de Haven. Ongeveer ter
hoogte van de pinautomaat.
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• Zeeuwse ankerplaats/ Liberation route
Dit is een bank in U vorm. Hierop komen panelen met informatie over historie, bevrijding van tweede
wereldoorlog, cultuur en natuur in Aardenburg. Niet alleen lezen, maar er kan ook geluisterd worden
naar de verhalen.
Deze bank wordt in de tuin van de Sint Baafskerk geplaatst. De feestelijke opening van kanon en bank
is voorzien op 28 maart.
• Aardenburgse folder
Op dit moment wordt een nieuwe folder ontwikkeld voor Aardenburg. Deze zal ook gepresenteerd
worden op 28 maart.
• Verkiezing stadsdichter
Dick de Poorter vertelt over zijn idee en hoe hij hier toe kwam. Ooit kreeg hij bij de St. Baafs een
cadeau, een gedicht gemaakt door een stadsdichter. Hebben wij een stadsdichter? Ooit trad Peer van
Meer op als dichter van deze omgeving. Hij woont hier niet meer.
Toen bleek dat er in Aardenburg ook dichters wonen. Samen met Rogier de Jong is het idee
uitgewerkt een verkiezing te organiseren om te komen tot de Stadsdichter van Aardenburg.
Op dit moment zijn er 2 kandidaten: Hanny de Backere en Rogier de Jong.
Er wordt een oproep gedaan om dichters uit Aardenburg die mogelijk interesse hebben mee te doen,
de kans te geven.
De kandidaten wordt gevraagd een gedicht over Aardenburg te schrijven, wat vervolgens naar buiten
zal worden gebracht, waarna de Aardenburgers het gedicht van hun keuze kunnen laten horen.
• Museum
Wanneer stuurt Brammetje ons eindelijk zijn verhuisbericht? Diverse projectmanagers hebben zich het
afgelopen jaar met het museum bezig gehouden, vervolgens vetrokken ze, of kregen andere
werkzaamheden waardoor er nu al lang niets is gebeurd. Er moet naar nieuwe oplossingen gezocht
worden. Stadsraad, betrokkenen klankbordgroep museum voelen zich nauw betrokken en hebben nu
een afspraak met de burgemeester gemaakt om te zoeken naar die oplossingen.
• Grensoverschrijding
13 maart 2020 is het 75 jaar geleden dat koningin Wilhelmina bij Eede de grens overstak en weer op
Nederlandse bodem was. Ze is via Aardenburg verder landinwaarts gereisd. Op de Markt bij huis
Ceulen heeft ze halt gehouden en een koninklijk plasje gedaan.
Deze heuglijke gebeurtenis wordt op zaterdag 14 maart nagespeeld. De bedoeling is dat er op de
Markt spelletjes worden georganiseerd voor de kinderen. Er trekt een grote stoet legervoertuigen
voorbij. Het jongerenkoor en de Aardenburgse fanfare luisteren het geheel op.
• Fietsnietjes
Er zijn op verschillende locaties fietsnietjes geplaatst dit om verrommeling door de kriskras
geparkeerde fietsen tegen te gaan.
Er zijn tegeltjes niet parkeren geplaatst in de buurt van restaurant de Kaaipoort, dit met de bedoeling
dat iedereen nu weer veilig door het kleine poortje kan fietsen en wandelen
• Poepzakjes
door de gemeente zijn er op diverse strategische plaatsen poepzakdispensers opgehangen.
We hopen dat hiermee de straten netjes blijven.
• Landstraat
Het traject Landstraat, Burchtstraat, Reinaardstraat, Uytenhovestraat is klaar. Resultaat is mooi. Er
zijn fijne parkeerplaatsen, aangepaste stoepranden, mooie aanplant.
• Bouwen
in de Weststraat is het project Gwyde van Dampierre gerealiseerd. Hierin zijn luxe grote
appartementen gebouwd.
Wat staat er te gebeuren in de toekomst?
•

openstaande projecten
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Woningen aan de Haven. Binnenkort zal hier nu echt worden begonnen
Peurssensstraat: de percelen aan de noordzijde zullen worden verkocht voor woningbouw, de rest van
de grond is nog steeds niet duidelijk.
Rabobank: Er wordt een nieuw plan uitgewerkt
Tricot Noble: de projectontwikkelaar is nog in voor goede ideeën wat te doen met het perceel
Terrein Hoogerwerf is ons verder niets van bekend.
• MFC
De bedoeling is nieuwe school en gymzaal te bouwen. Deze zomer was er een handtekening actie om
te kijken of het idee te gaan voor een grotere gymzaal gedragen wordt in Aardenburg, Deze actie
resulteerde in ruim 300 handtekeningen
Wij ijveren voor een grote gymzaal die geschikt is voor de toekomst. Waar sport en spel gedaan kan
worden en die ook voldoet aan wedstrijd eisen volgens de diverse sporten. Momenteel wordt er druk
overlegd met diverse clubs. 21 januari is er een inspreekmoment in het Belfort te Sluis, de Stadsraad
gaat hier inspreken.
Donderdagavond 23 januari is er overleg met de gemeente en diverse verenigingen.

Uitreiken kikkerorde
De kikkerorde wordt dit jaar uitgereikt aan:
Carlo de Baerdemaeker
Carlo de Baerdemaeker werd gekikkerd vanwege zijn vrijwilligerswerk bij de parochie, AVC
Aardenburg en volleybalvereniging De Kikkers. Daarnaast heeft hij zich ingezet als EHBO’er en voor
basisschool Op Dreef.
Carlo Ultee
Carlo Ultee kreeg de traditionele decoratie voor zijn omvangrijke vrijwilligerswerk bij onder meer het
Peperneutencomité, basisschool Op Dreef, theatergroep de Arijoca’s, volkstuintjes Aardenburg en het
jongerenkoor. Daarnaast kennen we Carlo als verslaggever van De Sincfalbode/Rondje West en Via
Vivo en als fotograaf voor drukkerij Durenkamp.
De wethouder, mevrouw Poissonier spelde de zilveren kikkers op. Daarna wordt geklonken met het
kikkerdrankje. Door alle aanwezigen samen wordt vervolgens het kikkerlied gezongen.

Elevator pitch
clubs en verenigingen vertellen over wat zij het afgelopen jaar deden en wat de plannen zijn voor de
komende tijd:
• Basisschool op Dreef
De directeur, Wietse Lips vertelt over de startgroepen samenwerking kinderopvang en school om een
voortgaande lijn te realiseren voor de beginnende kinderen. Dit ook als antwoord op de gang naar
België.
Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de overgang basisschool voortgezet onderwijs,
hiervoor wordt nauw samengewerkt met het Zwincollege.
Uitdaging is om te werken met alle verschillende achtergronden die elkaar op school ontmoeten. Door
de verschillen die er zijn vraagt dit veel van alle betrokkenen.
Vanaf het schooljaar 2023/2024 mag elke school 30% van de te behandelen stof zelf ontwikkelen.
Nieuw, maar boeiend.
• Stichting innerlijk landschap
Anthoinette Versluijs vertelt dat zij en Marijke Kok de mensen van St. Innerlijk landschap zijn. Zij zijn
beide transpersoonlijk therapeut.
In hun centrum zijn exposities, ze doen coaching en creatieve begeleiding. Verder is Anthoinette
schilder en komt er een gedichtenbundel van haar uit die op 14 februari gepresenteerd zal worden.
• Aardenburg bachstad
Dick de Poorter vertelt dat de Matthäus-Passion sinds 1954 in de St. Baafs vertolkt wordt. Het
bachcomite is indertijd opgericht door E. Cuelenaere
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Regelmatig zijn er cantates waarna een receptie wordt aangeboden. Soms ook met diner door een
sterren kok.
In de zomer zijn er gratis concerten op zaterdagmiddag. Hier wordt veel gebruik van gemaakt
• Hondenschool
Erwin de Poorter vertelt dat de hondenschool is opgericht in 1984 en helemaal op eigen benen staat
zonder subsidies. Er zijn zo’n 120 leden overal vandaan ook uit België.
Ze doen erg veel: trainingen, demonstraties, wedstrijden, ze gaan soms met honden naar
verzorgingstehuizen. Blijkt dat dit ouderen dat erg leuk vinden, ze houden een wandel driedaagse
deelnemers betalen €5- het geld gaat naar het KWF.
Ook werken ze samen met dierenartscentrum west.
• ACS de nactuuln
Germen Modde vertelt over het jubileumjaar waarin ze 44 jaar bestonden, over de feestelijkheden in
de tent op het sportterrein en het beeldje wat op de Kaai geplaatst is.
Een boek is nog in ontwikkeling, maar komt er aan.
De optocht is elk jaar weer een groot succes, zoveel wagens die meedoen en mensen die er van
heinde en verre op af komen om de optocht te zien
44 jaar de nachtuuln is niet niets, dat heb je niet zomaar, daar moet je samen altijd aan blijven werken.
Het resultaat is er!
• Kunstenfestival
Willem de Stigter vertelt dat het kunstenfestival vooral is bedoeld als bijdrage aan de leefbaarheid in
Aardenburg. Het aantal vrijwilligers dat ook vorig jaar heeft meegewerkt was groot, zo’n 100 personen.
E r worden foto’s getoond van het laatste festival, de verschillende locaties zijn te zien, maar ook de
randactiviteiten waar veel interesse voor bestond.
De gedachte voor de volgende keer is iets beter toegankelijke kunst te vinden en kunstenaars van
verschillende komaf te vinden.
• Aardenburg amuseert
Carlien de Backere vertelt over de eerstvolgende activiteit op 2 februari: Aardenburg verrast.
Die middag is er op 3 locaties een klein optreden waarbij een hapje en drankje gepresenteerd worden.
Volgende data zijn:
24 mei
Brocantemarkt
Kaaiplein
05 september Kunstmarkt
Marktplein1
21 november Creatieve middag
Zaal Doopsgezinde Kerk Weststraat 37
Afgesproken wordt dat wij de data op de website plaatsen
• Golfslag
Marijn Vermet vertelt dat Golfslag staat voor: Bezinning, verbinding en solidariteit.
Vanuit die gedachte worden er verschillende activiteiten georganiseerd: De samenkamer waar
mensen met elkaar koffiedrinken en in gesprek gaan.
Creasamen waar mensen samen handwerken, kleursamen en het taalcafé.
Daarnaast zijn er stiltewandelingen en stiltemomenten.
• Fanfare
Marc Moens vertelt over de feestelijkheden ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de fanfare,
het 110 jaar bestaan van de muziekkiosk en het feit dat ze 100 jaar lang koninklijk zijn.

Lezing: Verduurzamen en levensloopbestendig maken van woningen
Door Pol van de Vijver van Samen duurzaam Nederland en Nelleke Nelis van WAC
Stichting Samen Duurzaam Nederland en de WAC Zeeuws Vlaanderen (Woon Advies Commissie)
hebben de handen ineengeslagen om de particuliere woonconsument te helpen en ontzorgen inzake
het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de woning.
Veel particuliere huizenbezitters hikken aan tegen het nemen van maatregelen omdat ze door het
bomen het bos niet zien. De werkgroep ET/LTW (EnergieTransitie/Langer Thuis Wonen) is bezig met
het bundelen van alle kennis op dit gebied en te zorgen dat de woonconsument op een optimale
manier wordt ondersteund in het toekomstbestendig wonen.
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Daarvoor is een Zeeuws Vlaamse samenwerking aangegaan met partijen die ter zake deskundig zijn.
Het doel is dat duidelijk wordt gemaakt welke maatregelen in een woning haalbaar zijn op korte en
langere termijn en welk prijskaartje er tegenover staat.
Hier komt binnenkort nader informatie over beschikbaar die ook door ons zal worden doorgegeven.
Vragen
• Er wordt gevraagd naar de stand van zaken van braakliggende terreinen in Aardenburg: Hier
wordt binnenkort begonnen, Peurssenstraat zal nog even duren, daar mogen bloemetjes
gezaaid worden. Verder geen nieuws
• Een volgende vraag is: wat gebeurt er met de panden die niet direct pronkstukken voor
Aardenburg zijn, denk aan de Rode Leeuw en de Rabobank. Voor zover wij weten Niets.
• Er wordt opgemerkt dat op verschillende plaatsen geparkeerd langs de kant van de weg. Dit is
vaak erg onhandig voor de verkeerdeelnemers. Hier kunnen we niets aan doen. Het is tenzij
anders vermeld toegestaan.
• Er is een oproep richting gemeente om nu echt eens iets te realiseren in plaats van er alleen
maar over praten.
• Een tip voor ieder: kapotte lampen in de straten kunnen worden gemeld via de website
ovstoringzeeland.nl
• Doe iets aan de verkrotting in Aardenburg
• Er hangen nog altijd borden waarop de weekmarkt wordt aangekondigd, het staat ook nog
altijd aangegeven in de krant.
• Een klacht wordt geuit over de haltetaxi: het is een ramp voor de gebruikers. Vooral het bellen
geeft vaak problemen. Gemeente doe er iets aan en pak het serieus aan.
Het liefst zouden we het kleine busje weer terug zien. Een aanwezig denkt dat het een kleine
moeite en een goed idee zou zijn als de reguliere bus van Brugge naar Oostburg niet door
Draaibrug zou gaan maar via Heille naar Aardenburg zou rijden en vandaar uit via Draaibrug
naar Oostburg.

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