Openbare vergadering 21 juni 2017
Adrie opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij is blij met de aanwezigheid van
Wethouder de Waal zodat er uitleg gegeven kan worden over de bouwplannen Noordrand,
Boudewijngroeve en Brouwerij.
Presentatie nieuw Logo
Adrie legt uit dat het Dorpsplatform een Stichting is geworden en dat we daarom toe zijn aan een
nieuw logo. Yutta Sterenborg is hier mee aan de slag gegaan. Ossendrecht en Calfven moesten er op
te zien zijn en het gemeente wapen is het belangrijkste voor Ossendrecht. Het moest een beetje
eigentijds zijn. Wendy licht het logo toe. In de boom zie je het gemeente wapen, je ziet Ossendrecht
in de groene natuur, de kerk is overal te zien, waar je ook loopt. De os hoort bij Ossendrecht en de
watergang het Loopke mag niet ontbreken. Ook Calfven zie je liggen. De heer Kil zegt te moeten
wennen aan de tekst “Dorps Platform” boven het logo. De heer Hugens vindt het Gemeentewapen
dat er in voorkomt het belangrijkste.
Inventarisatie Spreekrecht
• Adrie van Oevelen vraagt in de openbare vergadering van 8 maart 2017 aan Wethouder Jeffrey
van Agtmaal of er op Calfven opnieuw bestraat wordt, maar hij heeft er nog niets over gehoord.
Jeffrey van Agtmaal zegt dat het al vier jaar op de planning staat. Nu zijn ze voorbereidingen aan
het treffen voor de Duinstraat en de Scheldeweg-Noord. Medio mei zou er een inloopavond op
Calfven zijn (de avond is er nooit geweest): Wat zijn de wensen en bedenkingen van de inwoners.
Willen we klinkers of asfalt met fietsstroken? Daarna gaan we pas tekenen. Wethouder de Waal:
Op dit moment nog geen concrete plannen. Het geld is wel gereserveerd. Ook de verlichting,
riolering en een deel gasleiding en elektra worden opgepakt. Calfven ook ledverlichting. Naar
aanleiding van deze uitspraken is op 25 april door zowel mij als enkele bewoners van Calfven het
idee ontstaan om een enquête te houden. Op 27 april telefonisch contact hierover opgenomen
met de secretaresse van de wethouder. Mededeling gehad dat er in mei een bijeenkomst is voor
de bewoners. In een van de regionale bladen lees ik dat de bijeenkomst in augustus zal plaats
vinden. Er komt op 6 juni een uitnodiging van de Gemeente Woensdrecht zodat we op 13 juni
tussen 17.00 uur en 19.00 uur naar de tekeningen kunnen komen kijken in het gemeentehuis
waar een medewerker van de gemeente vragen zal beantwoorden en suggesties via een formulier
ingeleverd kunnen worden. Op 14 juni verschijnt in een regionaal blad: “Na overleg met de
bewoners kiest de gemeente ervoor om de huidige bestrating te vervangen door asfalt dat aan
iedere zijde geflankeerd wordt door fietssuggestiestroken.” Het is een slechte communicatie van
de Gemeente Woensdrecht voor wat betreft de herbestrating op Calfven.
• In 2008 zijn er twee huizen gebouwd vandaar de 30 km zone. De wijkagent zegt toe dat collega
adviezen geeft maar dan moet de weg ook zodanig ingericht zijn. Een mevrouw uit de vergadering
vindt dat de situatie op de weg van Ossendrecht naar Hoogerheide onduidelijk is, er moet te vaak
van snelheid worden veranderd. De wijkagent zegt: daarop is controle. Als er mensen zijn die
andere ideeën hebben, kom er mee, in samenspraak met de Verkeersdeskundige kan er een plan
gemaakt worden.
• De heren van Oevelen en Koning hebben een enquête gehouden. De Gemeente beantwoordt
morgen de vragen die uit de enquête naar voren zijn gekomen. Wethouder van Agtmaal gaat er
over. Wethouder de Waal kent niet de details van de weg. Hij licht toe dat als hier in de openbare
vergadering wat gezegd wordt vanuit de gemeente dat het moet het kloppen. Een gelukkige
bewoner van Calfven zegt dat hij graag op een veilige weg zou willen fietsen. Gemeente
Woensdrecht probeert de veiligheid hierin mee te nemen. Voor veiligheid zijn andere budgetten.
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• De bewoners zijn heel begaan met veiligheid. Zijn er nog suggesties, zet die op de mail. Er zijn
reeds 34 reacties binnen. Adrie merkt op dat vragen gesteld aan de gemeente beantwoord
worden. Wendy zegt ook reacties via social media te hebben gezien. Wethouder de Waal zegt dat
bij schriftelijke reacties de bewoners worden uitgenodigd. Je kunt ook bellen naar de servicelijn.
Trajectcontrole
De wijkagent zegt dat op de weg van Putte naar Hoogerheide verkeershandhaving wordt uitgevoerd.
Veiligheid kun je niet optimaal krijgen. De heer Dekkers heeft het over de onveilige situatie nabij
school.
Mededelingen en Aktielijst
• Rutger Meijer is gestopt bij het Dorpsplatform.
• Ad van Dongen is aan de beterende hand en Ria van Meir is beschikbaar na de vakantie.
• De voorzitter stelt een vraag in de openbare vergadering: Mocht u interesse hebben om bij het
Dorpsplatform te komen laat het ons weten.
• Hanging Baskets: Water geven is op het laatste moment niet doorgegaan. Ze zijn in opslag bij Co
de Crom.
• Groen op kerkhoven: het loopt nog.
• Projectgroep Eikelhof: er hangt een financieel plaatje aan. Arjan Buijsen heeft na 18 maart 2017
niets meer gehoord.
• Evaluatie bloembakken: Interne evaluatie heeft plaats gevonden.
• Speeltuintje Peeberg: we maken eerst het één af en maken dan met de bewoners van de Peeberg
een afspraak.
• Parkeren bus de Prins voor kerk: Bus bij Prins is weg.
• Aanpassing Drieschaar toegankelijkheid voor mindervaliden:
De heer van Dijk legt uit. Hij heeft een lijstje van allerlei activiteiten die in de Drieschaar
plaatsvinden en hoeveel deelnemers er op jaarbasis komen. Mensen die steeds de trap op en af
moeten. Aan de achterkant is een invalide parkeerplaatsplaats. Beetje onlogisch hoe de
mindervaliden binnenkomen. Plan met onderbouwing gemaakt Er zijn gesprekken met
Dorpsplatform en Gemeente geweest. Gemeente werkt plan verder uit.
• Extra afvalbak nabij SFS voorziening: bak is geplaatst.
• Bijeenkomst inzake project “Paulientje” De Vereniging Cultuur Biotoop gaat er vorm aan geven.
• Veiligheidsdag 13 april 2017 : Jan Zaal is aanwezig geweest.
• Stichting Buurtschap Ossendrecht verzoek bijwonen jaarvergadering: Helaas niemand aanwezig.
• Informatie over Calfven en Ossendrecht m.b.t. inrichting energie fonds: Vervolg afspraak oktober
2017.
• Klachten over overlast vuilnis pand Rabo bank: Door verhuurder zijn er inmiddels
vuilniscontainers geplaatst.
• Activiteiten in oktober en november: Hondenlosloopveld en schoonmaakactie op het kerkhof:
mail is beantwoord.
• Stichting bevrijding Brabantse wal: 75 jaar in 2020 (Een aparte werkgroep komt er voor de
activiteiten in Woensdrecht). Dit punt wordt verschoven naar de volgende vergadering.
• Terugkoppeling verwaarloosde plekken: Café Puts Meuleke is opgeknapt, Pand Molendreef wordt
aan gewerkt, Entree Puts Meuleke: veel is bespreekbaar maar de kosten zijn voor de eigenaar.
• Reconstructie “Beeldje”: De Heer Kil heeft antwoord van de Gemeente gekregen over de
gemaakte keuze.
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• Onlogische plaatsing hondenpoepverbodsbordjes in speeltuin Molenstraat: Er zijn nieuwe bordjes
besteld.
Ingekomen stukken
• Mails bewoners Aanwas: Zonder aanleiding verwijderen van snelheidsremmers (bloembakken).
• De heer Clarijs: Bloembak OLV ter Duinenlaan, slechte communicatie, auto’s over trottoir, ruimte
te smal voor fietsers, fijnstof door optrekkende auto’s.
• De heer Pijnenburg: Wederom bakken niet teruggezet op juiste plaats na evenement, stand van
zaken evaluatie.
• Bewoners Aanwas: Aanrijding met snelheidsremmer (bloembak) in de nacht van 11 juni 2017.
• De heer Busweiler: Verzoek plaatsing bloembakken in Molenstraat.
• De heer de Koning: Bloembak OLV ter Duinenlaan: Problemen bij inrijden inrit, auto’s over de
stoep, beplanting is geen gezicht.
• De heer Schermers: Verkeersveiligheid: Lievevrouwenstraat - Berkenlaan (sluiproute OLV ter
Duinenlaan Bevrijdingstraat – Molenstraat - Hageland). Geen stoep, veel kinderen, mindervaliden
en ponyrijders.
• Mevr. Plazier: Problemen bij in- en uitrit tussen Dorpstraat 28 en 30 (voormalige DHZ zaak). Zijn
bloembakken hier een optie?
• Deze mails zijn doorgestuurd naar Gemeente en/of wijkagent.
Politiezaken
• De wijkagent verteld: In februari hebben we de laatste inbraak gehad in Ossendrecht. We hebben
het Buurtpreventieteam, zodat wij ons met andere dingen kunnen bezig houden. Iemand uit de
zaal haalt de inbraak in schuurtjes aan, in mei in de OLV ter Duinenlaan. Wijkagent: De boeven
nemen geen gereedschap mee maar halen dat bij andere bewoners uit de schuurtjes. We moeten
met z’n allen de mensen bewust maken dat alles afgesloten dient te zijn.
• Op Veiligheidsdag hebben we controles gehouden en aandacht gegeven aan 30 km.
• Wij hebben last van de controles die door de marechaussee gedaan wordt op de rijksweg. Ze gaan
het niet meer doen. Bij calamiteiten komt er vanuit Zandvliet/België een vrachtwagenverbod
zone. Gemeente Woensdrecht is er mee bezig.
WMO Adviesraad
• Marius Bakker zegt dat er heel veel initiatieven zijn in de wijk. Hij vraagt aan alle aanwezigen als je
tijd hebt kom gerust de openbare vergadering van de WMO bijwonen. Er zijn 8
personen(zwervers) op straat opgepakt in twee en half jaar tijd en naar Bergen op Zoom gebracht.
Er zijn vaak redenen waarom die mensen gaan zwerven.
• Huisartsenpraktijk Huijbergen komt in het voormalige zorgcentrum. Het wordt dan Margaretha
Medisch Centrum en Margaretha Woonhof. Het is een goed initiatief dat er gebouwd gaat
worden en een mooi plan voor zorg en wonen. Er is een ouderenconferentie geweest. Koen van
Haaren laat horen dat er behoefte is aan huisvesting voor jongeren, ouderen en levensbestendig
wonen. Doelgroepen waar we rekening mee houden. Gemiddelde wachttijd is acht maanden. We
hebben zicht op huurwoningen maar het aanbod is niet toereikend. Alle kernen hebben behoefte
aan betaalbare woningen. Twee woningen per jaar voor starters. Het werkprogramma van
Stadlander is groter dan dat van ons. Marius Bakker waardeert de heer van Dijk voor zijn
voorgenomen plannen. Adrie bedankt Marius voor zijn uitleg.
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Bouwzaken
Wethouder de Waal gaat hier op in.
• Boudewijngroeve: Vestia heeft voor miljoenen de Boudewijn groeve gekocht. Nu willen ze het
verkopen met bestemmingsplan. In oktober komt het door het college. Dan gaat het naar een
projectontwikkelaar. Natuurmonumenten maakt hier ook deel van uit .
• Noordrand: Wordt een duurzame woonwijk, plangebied is twee huidige velden van ODIO. Het is
een goede mix van huur en koop. Voor alle bewoners: starters, ouderen, alleenstaanden en
doorstromers. Er komen 40 woningen waarvan 20 huurwoningen en 20 koopwoningen. De wijk
wordt echt een verbinding tussen dorp en natuur. Er worden zonnecellen toegepast en er wordt
geen gas aangelegd. Samen met belanghebbenden wordt er een plan uitgewerkt. Dorpsplatform,
Namiro, Benegora ,ODIO, Evides en Woningstichting Woensdrecht worden vanaf het begin er bij
betrokken en om advies gevraagd. Eind van het jaar een definitief plan. De brandweerkazerne
wordt opgepimpt. Concreet plan eind juli, college moet dan fiat geven. Prijsklasse is nog niet
bekend. Adrie is blij te horen dat er gebouwd gaat worden in Ossendrecht zodat de jongeren in
Ossendrecht blijven.
• Brouwerij: Bouwplan is ingediend maar er zijn geen ontwikkelingen.
Openbare ruimte
• Brievenbussen: Volgens de ACM (Autoriteit Consument en Markt) gaat het om tientallen
brievenbussen die mogelijk moeten worden teruggeplaatst of brievenbussen die nog weggehaald
zouden worden maar blijven staan. Op Calfven proberen we de brievenbus terug te laten
plaatsen.
• Stand van zaken- Evaluatie Bloembakken. Veel dingen zijn goed gegaan, andere dingen kunnen
beter. Communicatie verloopt via de gemeente. Verplaatsing van bloembakken na toestemming
van de gemeente. Dorpsplatform is afhankelijk van de verkeersdeskundige. Alle suggesties
worden op dit moment bekeken en beoordeeld. (Tellingen, metingen en visuele waarnemingen.)
Gemeente en Dorpsplatform gaan een thema avond organiseren over Verkeer.
• Afsluiting project Jeugd en Beweging. Adrie bedankt Anne Minnebach nog eens extra omdat zij
zich zo heeft ingezet voor de speeltuin in de Molenstraat. Het was een mooie afsluiting van het
bijzondere project met Mark van Peel namens de Port of Antwerpen, Burgemeester Steven
Adriaansen en wethouder Jeffrey van Agtmaal. Jongens hebben laten zien wat ze met hun
steppen konden op de skate voorziening. Kinderen van status houders voetballen met de jeugd.
Mooie waarneming aldus Adrie.
College zaken
• Wethouder Hans de Waal vertelt dat er in 2020 in Zandvliet een detentiecentrum komt. Daar
gebruiken ze containers voor. Het is bedoeld voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
• Afvalverzameling ondergronds: op 12 juli zal de raad hier over beslissen. Eerste helft van volgend
jaar zal dat gerealiseerd moeten zijn.
Adrie: Hartelijk dank allemaal voor uw aanwezigheid
Volgende vergadering 22 november 2017
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