Mei 2017

Dorpsraad Waarde

Nieuwsbrief 3
25 jaar Dorpsraad Waarde
Waarde heeft de oudste
dorpsraad van Reimerswaal. We
kunnen terugzien op een mooie
periode waarin in goed contact
met allerlei instanties veel tot stand
is gekomen. Dit jubileum hebben
we op sobere wijze vormgegeven
binnen de eigen kring. Hierbij
aanwezig waren wethouder Sinke,
de Pers (Joeri Wisse) en de
dorpsraadleden. Er is teruggekeken

op de 25 jaar door de voorzitter
Kees Goud, wethouder Sinke heeft
ons toegesproken en sprak zijn
waardering uit voor de goede en
structurele samenwerking. Joeri
Wisse heeft een aantal leden
geïnterviewd en daar een mooi
artikel, met foto van gemaakt.
Geplaatst in de PZC van 28 maart
2017 en ook te vinden op de
website: www.waarde.info

www.waarde.info

Vacature Dorpsraad
1e secretaris
Iets voor U?

Speerpunt Dorpsraad
Speerpunt voor de komende tijd wordt de stagnerende woningbouw in
Waarde.
In maart is er een onderzoek gedaan naar de woningbehoefte.
Het resultaat is eind april toegezonden aan de gemeente Reimerswaal en
de woningbouwvereniging R&B Wonen.
Op de website staat de volledige uitwerking. www.waarde.info
Van R&B is al een positieve reactie binnen. Ook de gemeente Reimerswaal
heeft al gereageerd.
Opvallend is dat er veel behoefte is aan levensloopbestendige woningen.
Weinig reactie komt er vanuit de jongeren voor starterswoningen. Mogelijk
is de reden dat het behoefteformulier is verspreid via het Advertentieblad
en niet via ‘hun’ sociale media.
Wilt u nog reageren en uw woningbehoefte alsnog doorgeven doe dat
dan aan:
Joost Nieuwenhuijse
Tel. 0113-504225
Mail jjnieuwhuijse@kliksafe.nl

Adri Cornelisse
Tel. 0113-506222
Mail a3c@zeelandnet.nl

Uitkomst Enquête:
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Starterswoning
Vrijstaande Woning
2/1 kap woning
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bestendige woning
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Bibliotheek
Het bibliotheekbeleid van Reimerswaal voorziet in een Boek je Boek afhaalpunt voor Waarde in
de “supermarkt van Waerde”. Er wordt veel gebruik van gemaakt.
Daarnaast functioneert onze eigen bibliotheek prima. Het gebrek aan opslagruimte is opgelost.
We hebben rekken gekregen van de oude bibliotheek in Yerseke en de gemeente heeft een
budget beschikbaar gesteld om dat verder in te richten. Dat is gedaan in de berging van
muziekvereniging Vooruit. In de opslagruimte is plaats voor nog eens 900 boeken.
In de Foyer kunt u kiezen uit ruim 500 boeken.
Deze worden regelmatig gewisseld.

Verkeer

Verkeer Mauritsstraat
Verkeersdrukte in de Mauritsstraat is niet veranderd. Er zijn bij de gemeente geen klachten van
inwoners gekomen en daarom wordt er voorlopig ook afgezien van een gesprek hierover.

Klachten snelheid Kerkweg
Uit de metingen blijkt dat de snelheid in 2016 iets lager ligt dan in 2015. Op de Kerkweg mag 30
km/u gereden worden. Uit de metingen van juni 2016 blijkt dat 80% zich aan de snelheid houdt.
De percentages boven de 30 km/u zien er als volgt uit:
35-40 km 12%
41-45 km 6%
46-50 km 2%
Meer dan 50 km, minder dan 1%
Klachten snelheid Parkzicht
Ca. 95% houdt zich aan de snelheid
De percentages boven de 30 km/u het Parkzicht in zien er als volgt uit:
31-35 km 4,5%
36-40 km 1%
Zowel de uitslag van de meting aan de Kerkweg als de meting aan het Parkzicht zijn redelijk. Er
blijkt niet heel veel te hard gereden te worden.
Er worden geen maatregelen genomen.
Klachten snelheid Havenoordseweg
De metingen aan de Havenoordseweg laten een ander beeld zien. De Havenoordseweg is een
60 km weg waar weinig verkeer remmende maatregelen zijn genomen en dit ook vrij lastig is.
Ca. 65% houdt zich aan de snelheid
De percentages boven de 60 km/u zien er als volgt uit:
66-70 km 14%
Meer dan 70 km 20%
Er zijn ook meerdere uitschieters gemeten tussen de 112 en 117 km/u.
De gemeente zal over deze meting op korte termijn met de politie overleggen.
Meidoornweg
De dorpsraad vraagt aandacht voor de overzichtelijkheid van het punt Havenoordseweg Meidoornweg. Er staat een reclamebord en beplanting dicht op de weg. Foto’s zijn opgestuurd
naar de gemeente.

Bord buurt WhatsApp
De dorpsraad vraagt de gemeente of het mogelijk is om in Waarde ook een
bordje te plaatsen in verband met de buurt WhatsApp.
Aanmelding voor de buurt WhatsApp kan via de website

Onkruidbestrijding
Er heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor de onkruidbestrijding. Er is een nieuwe
aanbieder met een nieuwe methode gekozen. De kwaliteit van de onkruidbestrijding in 2016 is
op de meeste plaatsen goed. Enkel op plaatsen waar auto’s lang geparkeerd staan en lastig te
bereiken plaatsen is er nog een probleem.

Energieverbruik MeerWaarde
Het onderzoek naar het energieverbruik is afgerond. Er is een budget beschikbaar om klachten
op te lossen. Hierover is op 8 mei een overleg met betrokkenen.
Wellicht zal het klimaat in het hele gebouw verbeteren.
De dorpsraad vraagt naar de (subsidie)mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op
het dak. Dit voorjaar wordt er een project opgestart door ZMF/Zeeuwind gericht op
maatschappelijke instellingen en overheidsgebouwen. Misschien is het iets voor MeerWaarde.

Bomen
De dorpsraad is netjes op de hoogte gesteld van de kap van de bomen aan de Havenstraat,
richting dijk. Er zal ook herplanting plaatsvinden.

Sociaal team
Het sociaal team is van start en opereert los van de dorpsraad. Om te voorkomen dat beide
instanties zich met dezelfde zaken bezig houden hebben een aantal leden van de dorpsraad
zitting in het sociaal team.

Bestemmingsplannen
Zie: Speerpunt Dorpsraad

Aanschuiftafel
Is nog steeds een groot succes
Zie voor data de agenda op de website. www.waarde.info

Tentoonstellingen
Regelmatig worden er tentoonstellingen gehouden in Dorpscentrum MeerWaarde van werken
van mensen uit de omgeving.
Vanaf april hangen er werken van Ko Tramper uit Krabbendijke.

Hart Veilig Wonen

Verschillende inwoners van ons dorp hebben een reanimatiecursus gevolgd en zijn lid van Hart
Veilig Wonen, zij kunnen in geval van een hartstilstand door middel van een oproepsysteem in
hun buurt snel hulpverlenen.
Omdat er nooit genoeg van deze mensen kunnen zijn, roept de dorpsraad samen met de
gemeente Reimerswaal mensen op die deze cursus willen volgen.
Wanneer u zich opgeeft als lid van Hart Veilig Wonen is de cursus gratis.
Ook mensen die reeds in het bezit zijn van het reanimatie certificaat kunnen zich opgeven.
Bij voldoende aanmelding zal er in de loop van dit jaar gestart worden met de basiscursus.
Voor informatie zie www.hartveiligwonen.nl.
Aanmelden via:
Adrie Cornelisse
a3c@zeelandnet.nl

Kees Goud
aanbedr.cmgoud@hetnet.nl

WWW.Waarde.info
Samenstelling Dorpsraad
Waarde:
Kees Goud (voorzitter)*
Vacature (1e secretaris)
Adri Cornelisse (2e secretaris)
Frank Lobbezoo
(penningmeester)*
Marjoleijn Koeman
Sandrina van Iwaarden

In deze brief hebben we u meerdere malen verwezen naar onze website
“Waarde digitaal”. Wij adviseren u deze regelmatig te bezoeken. U bent
dan ook op de hoogte wat er allemaal in Waarde speelt.
Er staat veel informatie over ons dorp, zowel actueel als geschiedenis.
Over historie, kerken, verenigingen, ondernemers en nog veel meer.
Op de agenda kunt u evenementen plaatsen. Het hele dorp is dan op de
hoogte wat er allemaal te doen is.
Alleen samen kunnen we de website van het dorp actueel houden, via
de website kunt u ook uw ideeën doorgeven.
Evenementen / activiteiten kalender

Cora Nagelkerke (notulist)
Theodoor Goud
Jopie Traas*
Tona Verburg*
Lilian Goud
Tessa de Kunder
Joost Nieuwenhuijse

* De Dorpsraad vormt een
gezamenlijk bestuur met
Stichting Dorpshuis Waarde.

Klachten Gemeente
Wij worden regelmatig gebeld met klachten die direct door uzelf aan de
gemeente doorgegeven kunnen worden. Op de website van de
gemeente www.reimerswaal.nl vindt u onder Dienstverlening de rubriek
Melden van klachten. Daarnaast heeft de gemeente nog een app
beschikbaar voor deze meldingen, de app kunt u downloaden in de app
store of Play store.
U kunt daar terecht voor het melden van klachten in de openbare ruimte
(losliggende stoeptegels, ophalen afval, verkeer, verlichting,
wateroverlast, verstoppingen en milieuklachten en nog veel meer.
Maak hier dan ook gebruik van.

Tenslotte

De dorpsraad houdt u met
deze nieuwsbrief, via de
website, regelmatig op de
hoogte van de zaken die in
ons dorp spelen en waar de
dorpsraad in betrokken is.
De verspreiding via het
advertentieblad is eenmalig.
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Tot zover deze nieuwsbrief
We hopen u op deze manier van onze activiteiten op de hoogte te
houden.
Heeft u vragen, laat het ons weten.
We hebben nog een vacature voor 1e secretaris; Iets voor U?
Namens de dorpsraad,
Kees Goud, voorzitter
Adri Cornelisse, 2e secretaris
Tel. 0113-501500
Tel. 0113-506222
Mail. aannbedr.cmgoud@hetnet.nl a3c@zeelandnet.nl

