Van de voorzitter,
Voor u ligt het nieuwe wijkblad.
We hebben er weer met plezier
aan gewerkt om het in elkaar
te zetten en voor een groot
deel vol te schrijven. Iedere
bewoner van de wijk kan
gebruik maken van de mogelijkheid om zijn of haar verhaal
te delen: stuur gerust uw kopij in naar mij en in bijna alle
gevallen zal het bestuur instemmen met het plaatsen van
uw stuk! Zo kunnen we samen het blad nog interessanter
maken voor álle bewoners van de wijk.
Terug kijkend op de eerste drie maanden van het jaar is er
op het gebied van de wijkvereniging al weer heel wat
gebeurd. Natuurlijk begonnen we met de gezellige
nieuwjaarsreceptie in 'de Vier Linden'. Er was veel meer
aanloop dan eerdere jaren; misschien omdat de datum
beter was gekozen (eind januari, dan zijn alle andere
recepties al geweest !), misschien omdat u na een maand
weer trek had in de altijd lekkere oliebollen of gewoon
omdat u het leuk vindt mede wijkbewoners te ontmoeten.
Deze keer waren de bewoners van een (hele) straat bijna
allemaal aanwezig! Geweldig en precies de bedoeling van
deze bijeenkomst die het bestuur graag voor u blijft
organiseren. Volgend jaar dus zeker een vervolg!
Met
onze
speurtocht
naar
vrijwilligers
die
een
bestuursfunctie willen vervullen gaat het minder goed. Het
is nog steeds niet gelukt iemand te vinden die ons drietal
wil komen ondersteunen. En nogmaals: het is leuk werk
om voor de wijk bezig te zijn en ook niet veel werk want
we houden niet van vergaderen óm het vergaderen. Er
moet wel een zinnige agenda zijn die we samen af kunnen
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werken en aan de
hand waarvan we
afspraken
kunnen
maken. Mocht U
mee willen draaien
in het bestuur –
functies
worden
onderling verdeeld –
laat het dan weten.
Graag nog voor de komende Algemene Ledenvergadering,
zodat we daar tot benoeming over kunnen gaan.
Met een medewerker van de afdeling publieke ruimte is
meerdere malen overleg geweest over de snoeren lampjes
in de linde op het Oranjeplein. Om de een of andere reden
doen stukken van het snoer het niet goed, dan weer
branden alle lampjes wél, dan is er weer een heel stuk uit.
We gaan ervan uit dat er toch wel sprake is van garantie
op de levering en we hebben dus aangegeven dat we graag
willen dat zij die de lampjes hebben aangebracht er ook
voor zorgen dat ze allemaal branden. Nu ik dit schrijf heb
ik geen laatste informatie hoe het ermee staat; het wordt
steeds later donker nu de zomertijd is ingegaan. Ik zie ze
dus ook niet meer elke avond en binnenkort zullen we de
stroom er dus voor het zomer seizoen maar weer vanaf
halen. Het heeft in elk geval onze aandacht en we zullen
voor we ze doven nog een keer controleren of ze allemaal
weer branden!
Verderop leest u er meer over,
maar in dit voorwoord kan ik er
niet omheen: de schapen zullen
nu eindelijk in de wijk gaan
verschijnen. Lange tijd is het
bestuur er - met hulp van twee
zeer
enthousiaste
wijkbewoonsters -, mee bezig
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geweest. Vooral de afspraken die moesten worden
gemaakt met de gemeente én het traject dat moest
worden gevolgd, bleek meer voeten in de aarde te hebben
dan dat wij hadden bedacht toen we aan dit project zijn
begonnen. Maar het is dan eindelijk zover: woensdag
middag 1 juni zullen we officieel 'de kudde' verwelkomen
op de plaatsen die daarvoor zijn uitgekozen en
goedgekeurd. De voorbereidingen voor een feestelijke
middag zijn volop gaande en we hopen dat ook u er, eventueel met de kinderen - bij zult zijn. Laten we er
samen iets leuks van maken nu het eindelijk zover is.
Rest mij u, in dit voorwoord, allen hartelijk uit te nodigen
voor de Algemene Leden Vergadering van de vereniging.
We hopen deze vergadering te houden op woensdag
avond 20 april in het gebouw 'de Krul'. Vanaf half acht is
er inloop met koffie/thee, en ook om na te praten is er een
hapje en drankje geregeld.
De officiële stukken moeten
daar worden vastgesteld en
U kunt uw vragen kwijt aan
het bestuur die er misschien
bij u leven. We hopen voor
die
avond
ook
een
interessant onderwerp te
hebben dat zal worden
ingeleid
door
een
medewerker van SMWO. Het
zal dan gaan over buurtpreventie, inzetten van WhatsApp
groepen en dergelijke. Het zou fijn zijn als we daar met
veel wijkbewoners over van gedachten kunnen wisselen
om zo te komen tot een positief resultaat. Ik zie u daar
graag!
Cees Verkuil, voorzitter
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Berichten van de penningmeester
Beste leden en niet-leden,
In het vorige wijkblad heb ik aan u
allen een oproep gedaan om na te
gaan of u de contributie over vorig
jaar al had betaald en om de
contributie over 2016 te betalen.
Later is ook nog een reminder in de wijk verspreid.
Dat laatste heeft zoden aan de dijk gezet mag ik u melden.
Zeker de eerste weken na de reminder hebben veel
mensen de contributie betaald. Zowel over 2015 als over
2016. Dank daarvoor.
Toch hebben nog niet alle leden hun contributie over 2015
betaald.
In 2015 hadden we 271 leden. Daarvan hebben tot nu toe
182 leden de contributie betaald. Dat is dus nog een flink
aantal leden die nog niet betaald hebben. Mogelijk dat een
aantal van hen de wijk heeft verlaten en mogelijk de
verhuizing niet heeft doorgegeven, maar dat zal zeker niet
de meerderheid vormen.
In 2016 hebben we inmiddels 276 leden. Daarvan hebben
bij het schrijven van dit stukje 169 leden de contributie
betaald. We zijn dus verhoudingsgewijs al een stuk verder
dan vorig jaar. Het zou mooi zijn als ik bij verschijning van
het volgende wijkblad kan melden dat alle leden betaald
hebben al is dat misschien een utopie.
Graag wil ik u uitleggen hoe ik als penningmeester met de
betalingen ben om gegaan.
Zoals ik al schreef, hebben na het verspreiden van de
reminder velen van u kennelijk de moeite genomen om na
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te kijken of ze over 2015 en/of 2016 al betaald hadden. Als
dat niet het geval bleek te zijn, zijn velen van u achter de
computer
gaan
zitten
of
misschien
het
overschrijvingsboekje ter hand genomen en contributie
betaald.
Een aantal hebben vermeld over welk jaar de contributie
werd betaald. Een aantal ook niet. Bij die laatste groep heb
ik gekeken of de contributie over 2015 al was betaald.
Bleek dat niet het geval, dan heb ik de betaling geboekt als
contributiebetaling 2015. Dat zou dus kunnen betekenen
dat u denkt dat de contributie over 2016 betaald is, maar
dat dit niet het geval is. U zou dat zelf na kunnen kijken,
maar als u een emailbericht stuurt wil ik dat ook voor u
doen.
Een aantal leden heeft ook vermeld over welk jaar de
contributiebetaling ging. Bij deze mensen heb ik de
betaling uiteraard geboekt bij het jaar dat zij genoemd
hebben. Meestal was dat 2016. Het kan dan zo zijn dat
2015 toch nog niet is betaald. Deze leden wil ik vragen nog
eens te kijken of 2015 wel of niet betaald is. Ook zij mogen
mij dat vragen.
Het is mij ook opgevallen dat een aantal leden te veel
contributie heeft betaald. Dat zag ik na overneming van
het penningmeesterschap en bij binnenkomst van de
betalingen. Sommigen van u hebben zelfs dubbel betaald.
De leden die te veel of dubbel hebben betaald ga ik het
teveel betaalde terugstorten.
Heeft u een vraag over uw contributiebetaling dan kunt u
mij die stellen via het emailadres:
penningmeester@noordhoekgoes.nl
U krijgt van zo spoedig mogelijk antwoord.
Uw penningsmeester,
Ad Melissant.
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Gezocht
Beste wijkbewoners,
Na het overnemen van het
penningmeesterschap van onze
wijkvereniging ben ik, om beter
inzicht te krijgen de ledenlijst
gaan doornemen. Hierbij viel mij
op dat van sommige leden geen
adres bekend was.
Om de ledenadministratie op orde te brengen wil ik een
aantal leden oproepen om hun gegevens door te geven.
Mogelijk dat de oproep gericht is aan mensen die de wijk al
hebben verlaten, maar van enkelen vermoed ik dat zij toch
nog steeds in onze wijk wonen. Zij hebben namelijk ook
hun contributie betaald.
Graag zou ik de adresgegevens ontvangen van de
volgende personen/ families:
De heer/mevr. of familie A.W. Dekker, lidnummer 13066;
De heer/mevr. of familie J.H. van den Dries – De Crom,
lidnummer 13071;
De heer/mevr. of familie C.P. Kloet – Buitenhuis,
lidnummer 13060;
De heer/mevr. of familie F.G.M. Roskam, lidnummer
13054.
Voor u allen geldt dat het fijn zou zijn als u de juiste
adresgegevens doorgeeft via het emailadres:
penningmeester@noordhoekgoes.nl
Dank voor u te nemen moeite.
Ad Melissant.
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Notulen Algemene Ledenvergadering 2015
Plaats:
Datum:
Aanvang:

MFA 'de Krul'
21 april 2015
20.00 uur

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige
wethouders welkom, evenals de nieuwe wijkagent en
vertegenwoordigers van SMWO en CJG.
Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld zoals die in het wijkblad is
gepubliceerd.
Bestuursmededelingen

 Mannee is zelfstandig een wijkvereniging opgestart
sinds 2015, de belangen zijn anders dan de onze maar
WV Noordhoek wil graag nog ondersteuning bieden op
hun verzoek.
 De Nieuwjaarsreceptie was zeer gezellig maar niet
druk bezocht mogelijk door een niet goed geplande
datum. De datum voor de volgende editie wordt vast
doorgegeven: 8 januari 2016.
 Kerstboom: op het Oranjeplein is een permanente
verlichting aangesloten ter vervanging van de
jaarlijkse te plaatsen kerstboom. De periode dat de
verlichting (met 1100 lichtjes) aan gaat zal zijn nadat
Sint Nicolaas het land heeft verlaten en tot de datum
dat er wordt gewisseld van winter- naar zomertijd.
 Asfalteren: Noordhoeklaan is afgerond en aansluiting
Mannee (het Jagertje) dreigt nu een sluiproute te
worden door een gecreëerd 'olifantenpaadje' Hiervoor
zal een oplossing worden gezocht in overleg met
gemeentewerken.
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 Werflaan : deze is aangepast met parkeervakken en
strepen wat een snelheid remmende werking heeft.
Opmerking van diverse leden is dat de oplossing bij de
bocht Noordhoeklaan Werflaan een niet veilige
oplossing is en problemen veroorzaakt als vanuit de
Werflaan afgeslagen moet worden richting de
Boomgaarden. Het gevaar komt door verkeer uit de
richting Noordhoeklaan. Bewoners Boomgaarden willen
graag extra markering op de straat. Dit punt zal in een
volgende wijkschouw extra aandacht krijgen.
 Bewoners uit de Siemenwei maken de opmerking van
onveilige situatie door de grondwal langs de Stelleweg,
het ontneemt zicht op aankomende verkeer uit
Mannee. Hierover is eerder overleg geweest en er is
weinig
aan
te
doen.
Het
valt
onder
verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en/of de
provincie.
 Schooljeugd van het Calvijncollege vliegt vanaf het
schoolplein zo de straat op nu er een opening is
gemaakt in het hek bij de fietsenstalling. Hierover zal,
in overleg met de school, aandacht voor worden
gevraagd. Mogelijk is een oplossing een 'dubbel hek'
zoals aan de ingang van de school is geplaatst aan de
Langemeet.
 Er is een afvalcontainer voor plastic bijgeplaatst maar
een nadeel is dat er geen grote zakken in kunnen.
Wellicht worden er alsnog zakken naast de bak gezet.
Er wordt gevraagd of de groene afvalbakken kunnen
worden aangepast zodat leeghalen door vogels
voorkomen kan worden. Het is niet altijd 'de mens' die
de rommel veroorzaakt.
Verslagen

Algemene Ledenvergadering 2014.
blz. 11 : Vraag of de snelheidsmeter die ooit aan de
Noordhoeklaan heeft gehangen weer een keer opgehangen
Notulen
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kan worden omdat dit wel het gedrag van snelheid
beïnvloed en omlaag brengt. Wethouder Meeuwisse licht
toe dat er veel aanvragen zijn voor deze methode en we
wel op de lijst komen voor aanvraag maar gewoon aan
moeten sluiten in de rij.
Er wordt een opmerking gemaakt over het plaatsen van
een afvalbak bij de pannakooi. Vastgesteld wordt dat dit nu
een zaak is voor dit is nu voor w.v. Mannee.
Jaarverslag

secretaris 2014: Geen vragen of opmerkingen

2014:
Er wordt gevraagd wat Goederenloods is. De voorzitter
antwoordt dat dit de catering is door 'de goederenloods'
(Hannies Catering) op o.a.de jaarvergadering.
Financieel verslag

2015:
Onder de post : Kerstviering zijn kosten geboekt voor de
kerstboom aan de Langemeet en de verlichting; een kleine
attentie voor de mensen die het wijkblaadje rondbrengen
en de extra handjes die bij diverse acties geholpen hebben.
De penningmeester merkt op dat achterstand bij de
contributie inloopt op geschetste situatie.
Begroting

De voorzitter deelt mee dat door omstandigheden de
kascontrole commissie haar werk nog niet heeft kunnen
doen. Het bestuur zal erop toezien dat dit alsnog gebeurd
en hiervan komt een verslag in volgende wijkblad.
wordt, conform het voorstel van het
bestuur, vastgesteld op € 7.50 per adres
De contributie 2016

Bestuursverkiezing

 We hebben nog steeds een vacature voor secretaris en
ook de penningmeester, die de periode van de
voorgaande heeft volgemaakt, is niet herkiesbaar.
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Saskia krijgt voor haar inzet een bloemetje en grote
dank voor haar inzet en werk dat is verzet.
 De voorzitter roept iedere aanwezige op zich in te
zetten voor het werk in de wijk en uit te zien naar een
vrijwilliger die het bestuur wil komen versterken. Alle
functies kunnen niet door één man worden gedaan.
Wijkbudget

Het budget van 2013 is op en het restant van 2014 en het
totaal bedrag van 2015 moeten een bestemming krijgen
anders vloeit dit weg naar andere doeleinden.
 Speelmaterialen komen niet meer uit wijkbudget.
 Het bestuur stelt voor een deel van het wijkbudget te
gebruiken voor aanpassing met een pijp in beton
(grondpot) zodat de kerstboom beter verankert kan
worden tegen omvallen. Er wordt gevraagd de
aanpassing zo te realiseren dat er ook een
vlaggenmast in kan om bij feesten of speciale dagen te
kunnen vlaggen. Voor de grondpot is een offerte
aangevraagd en na goedkeuring van de vergadering
zal dit verder via de gemeente worden afgewerkt. Er
komt een opmerking van een lid dat er al een pijp
gerealiseerd is enige jaren geleden, we gaan
onderzoeken of dit ook zo is.
 Vanuit de wijk is er een verzoek gekomen tot plaatsen
zal eenvoudige doeltjes op het trapveldje aan de
Garnaetwei / Sleutelkenswei en plaatsing van een
bankje met prullenbak. De aanvraag voor een bankje
kan worden gedaan ten laste van het wijkbudget als
de vergadering daarmee instemt. In overleg met de
gemeente zal worden gekeken wat de mogelijkheden
ter plaatse zijn.
Met beide voorstellen wordt door de vergadering ingestemd
en het bestuur zal dit verder uitwerken.
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Een eerder voorstel om het terug te ontvangen geld (van
het wijkbudget dat was besteed aan het realiseren van een
pannakooi die inmiddels naar de wijk Mannee is verhuisd)
te gebruiken voor de adoptie van de Noord-Oost rotonde,
kon geen doorgang vinden. Wethouder Meeuwisse
(portefeuillehouder) legt uit dat een voorstel hiervoor is
afgewezen door het KOR - Kunst Openbare Ruimte. De
wethouder zet uiteen wat hiervoor de reden is geweest. In
het kort komt het erop neer dat de communicatie vooraf
onvolledig is geweest en de handhaving van de regels
omtrent de adoptie van een rotonde scherp worden
gehanteerd. Een uitzondering daarop maken voor de
wijkvereniging zou leiden tot conflicten met andere
gegadigden. Met een wandeling door de wijk is naar 3
nieuwe locaties gezocht en deze zijn reeds ambtelijk
getoetst. Er moeten nog een aantal stappen worden gezet
om tot uitvoering te komen maar de wethouder zegt alle
steun toe. We gaan proberen de plaatsing van de
schaapjes op dierendag te realiseren met behulp van
wijkbewoners. Aangegeven wordt dat dit erg kort dag is.
Hierover zal in het volgende wijkblad meer te lezen zijn.
De wethouder wordt voor haar komst en duidelijke
uiteenzetting bedankt met een bloemetje.
PAUZE
De wijkagent stelt zich voor

Gilian de Visser presenteert zichzelf aan de leden en geeft
aan dat er veel samenwerking is met SMWO en andere
organisaties. Ook wijst hij de aanwezigen op het feit dat
wij de ogen en oren zijn van de politie in onze eigen wijk.
Bij het signaleren van 'vreemde zaken' altijd contact
zoeken met de politie. Hij is altijd bereikbaar via
telefoonnummer 0900-8844. Tevens zal er een link worden
gemaakt op de site van de wijk om contact te realiseren.
Contact is ook altijd mogelijk via internet www.politie.nl
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Presentatie Ontwikkelingen in de Zorg

Wethouder A. van de Reest presenteert en geeft uitleg
over de aanpassing vanuit overheid betreffende de
participatiewet, gezondheid en het sociaal domein.
Veel van deze info is te vinden op www.goes.nl waar de
gemeente zo goed mogelijk informeert over de
veranderingen in de zorg. Veel wijzigingen zijn ook te
vinden in 'Goes voor elkaar'. Tevens is er ook overleg
vanuit gemeente met diaconieën van diverse kerkelijke
gemeenschappen. Voor alles naar tevredenheid loopt zal
nog wel enkele jaren duren maar de gemeente Goes is
ervan overtuigd dat zij voor de 'klantvriendelijkste'
oplossing hebben gekozen.
Na de presentatie van wethouder van de Reest doet
wethouder de Bat de afronding van de presentatie waarbij
hij extra aandacht heeft voor de jeugdzorg. Vanuit de
vergadering worden een aantal vragen gesteld die niet
allen direct kunnen worden beantwoord vanwege het te
specialistische en/of persoonlijke karakter. De wethouders
geven aan waar men de vragen het beste kan stellen om
toch een antwoord te krijgen. Een vertegenwoordigster van
SWMO geeft tenslotte kort weer wat hun rol in het geheel
is.
De beide wethouders worden door de voorzitter bedankt
voor hun duidelijke inbreng met een flesje wijn.
Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de wijkwethouder

Veel zaken zijn vanavond al de revue repasseert en er
wordt alleen nog een opmerking gemaakt over de
afvalbakken. De wethouder zegt toe te bekijken of er een
voorziening op kan worden aangebracht die het vogels
onmogelijk maakt de bakken leeg te trekken.
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Rondvraag

Er wordt dank uitgesproken aan de voorzitter voor
voorbereiden en het leiden van de vergadering en voor het
vele werk afgelopen jaar. De gehele vergadering
ondersteund dit met applaus.
Sluiting

De voorzitter dankt ieder voor zijn komst en inbreng
vanavond, sluit de vergadering en nodigt alle aanwezigen
uit om nog even na te praten onder het genot van een
hapje en een drankje.
Samengesteld door H. Blommaart

Jaaroverzicht 2015
Omdat we nog steeds een secretaris/esse ontberen zal ik
deze
keer
een
overzicht
samenstellen
van
de
gebeurtenissen in het afgelopen jaar die de wijkvereniging
aangaan.
Begin van het jaar 2015 met de
nieuwjaarsreceptie was natuurlijk weer als vanouds een
gezellig samenkomen. Er waren helaas zeer weinig
bewoners die gehoor hadden gegeven aan de oproep. Maar
gelukkig hebben we als bestuur deze activiteit niet
geschrapt want dit jaar was de opkomst veel beter!
Mannee eigen wijkvereniging

Begin van het jaar heeft men in onze 'buurwijk' Mannee
besloten zelf een bewonersvereniging op te starten. We
hebben hen gefeliciteerd met dit besluit en aangeboden dat
ze altijd bij ons om raad konden vragen. Blijkbaar zijn zij
prima in staat het zelf te rooien; we hebben nog geen
verzoek om hulp of advies gekregen.
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Contributie

Vooral het slecht binnen komen van de contributie had de
aandacht van het bestuur. Natuurlijk heeft dat enerzijds te
maken met de weinige 'menskracht' die het bestuur heeft,
aan de andere kant toch ook met de betrokkenheid van de
leden. Diverse malen hebben we een dringend beroep op u
gedaan om toch de verschuldigde € 7.50 over te maken.
Vergaderingen

Het bestuur heeft 3 x vergaderd en we hebben de
Algemene Ledenvergadering gehouden waarvan u verderop
het verslag kunt lezen. Tijdens deze ALV namen we
afscheid
van
Saskia
als
penningmeesteresse.
bestuursleden. Al eerder hebben wij u geïnformeerd over
welke besluiten de resterende bestuursleden hebben
genomen betreffende de voortgang van de vereniging en
de 'bemensing' van de bestuursfuncties.
Besteding wijkbudget

Ten laste van het wijkbudget dat de gemeente Goes
beschikbaar stelt is in 2015 een bijdrage gevraagd voor de
aankoop van en het plaatsen van de kerstboom op de
Noordhoeklaan. Verder op voorhand een bedrag ter
dekking
van
de
kosten
van
de
te
houden
nieuwjaarsreceptie. Hiervoor is een bedrag van de
gemeente ontvangen en dus konden de kosten grotendeels
daarvan worden betaald.
Wijkblad

Hoewel we er naar streven drie maal per jaar een wijkblad
te laten verschijnen is dit in 2015 niet gelukt. Aan de ene
kant ontbrak het aan voldoende kopij, aan de andere kant
aan tijd bij de makers. We hopen de leden toch voldoende
te hebben geïnformeerd; de extra verschenen flyer heeft
zijn werk wel goed gedaan!
Wijkschouw

De wijkschouw 2015 heeft plaatsgevonden en u hebt
daarover het uitgebreide verslag kunnen lezen in het
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vorige wijkblad. Toch een goed initiatief van de gemeente
om zo elk jaar samen met verantwoordelijke ambtenaren,
bewoners en andere geïnteresseerden de wijken door te
gaan. Veel (kleine) zaken die storend zijn kunnen zo direct
worden aangepakt en verholpen.
'De Kudde'

Er is in 2015 achter de schermen veel aandacht geweest
voor de voortgang van het project met de schapen in de
wijk. Soms valt het niet mee de rust te bewaren als je te
maken krijgt met 'ambtelijke molens', maar we zijn blij
met het uiteindelijke resultaat. Inmiddels heeft de
gemeente een ambtenaar dit project toegewezen en we
zijn blij met Miranda Loeve waarmee een prima contact is
ontstaan.
We hebben zo een ogenschijnlijk rustig jaar afgesloten en
zijn vol goede moed aan 2016 begonnen. Met elkaar zijn
wij ervan overtuigd dat het een goede zaak is dat er een
wijkvereniging bestaat, zeker daar de gemeente steeds
vaker een beroep op dit soort organisaties zal doen nu
zorgtaken aan haar zijn over gedragen. En hoewel wij in
een mooie en rustige wijk wonen is het toch fijn te weten
dat er medebewoners zijn die als contactpersoon willen en
kunnen functioneren tussen burgers onderling en/of de
gemeente.
CéVé
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Financieel jaaroverzicht 2015

INKOMSTEN
POST
Saldo betaalrekening 1-1-2015
Saldo spaarrekening 1-1-2015
Contributies
Contributie 2016
Rente
Bewoners budget
Wijkbudget

TOTAAL

JAAROVERZICHT
BEDRAG
1.761,87
4.600,00
1.205,00
307,50
35,45
1.300,00
600,00

UITGAVEN
POST

Bankkosten
Bestuurskosten
Kerstboom
Nieuwjaarsviering
Vergaderingen (ALV)
WA verzekering algemeen
WA verzekering sneeuwschuiver
Onderhoud De Betho (Koningslinde)
Website
Wijkblad

BEDRAG
226,25
389,36
200,00
329,95
297,98
123,18
62,68
28,76
43,56
754,45

Saldo betaalrekening 31-12-2015
Saldo spaarrekening 31-12-2015

1.318,20
6.035,45

9.809,82

9.809,82

Begroting 2016

INKOMSTEN
POST
Contributies
Rente
Bewoners budget

BEGROTING
BEDRAG
2.062,50
40,00
1.300,00

TOTAAL

3.402,50

UITGAVEN
POST

Bankkosten
Bestuurskosten
Kerstboom
Nieuwjaarsviering
Vergaderingen (ALV)
WA verzekering algemeen
Wa verzekering sneeuwschuiver
Onderhoud De Betho (Koningslinde)
Website
Wijkblad
Evenementen
Onvoorzien

BEDRAG
250,00
350,00
200,00
700,00
300,00
125,00
65,00
125,00
45,00
750,00
350,00
142,50

TOTAAL

3.402,50
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Uitnodiging
Voor
:
Datum :
Plaats :
Aanvang :

Algemene Ledenvergadering
20 april 2016
MFA 'De Krul', Hilleweg 3, Goes
20.00 uur
Vooraf is er koffie
AGENDA

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Opening
Vaststellen agenda
Bestuursmededelingen
Verslagen:
- Notulen ledenvergadering 2015
(blz. 07)
- Jaarverslag 2015
(blz. 13)
- Financieel jaarverslag 2015
(blz. 16)
a begroting 2016
b vaststellen contributie 2017
Voorstellen bestemming wijkbudget
Bestuursverkiezing (indien er kandidaten zijn)
PAUZE

7.
8.
9.
10.

Presentatie medewerker SMWO
Gelegenheid tot vragen stellen aan de wijkwethouder
Rondvraag
Sluiting van de vergadering

Gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie,
thee of een glaasje drinken en een hapje.
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Schapen in de Wijk
Na een lange periode van voorbereiding gaat het dan toch
gebeuren: op woensdag middag 1 juni zullen de
schapen 'officieel' in de wijk worden geplaatst.
Natuurlijk zal de kunstenaar eerder bezig zijn om op de
afgesproken plaatsen de schapen te installeren, maar die
middag willen we er een feest van maken.
Voor hen die al weer vergeten waren hoe dit project tot
stand is gekomen en om nog even het geheugen op te
frissen een korte terugblik:
 Er was een tijd dat het
mogelijk was de toegekende
gelden van de wijkbudgetten
te sparen als er maar een
duidelijke bestemming aan
was gegeven.
 In die tijd waren de wijkverenigingen ook nog de belangrijkste spelers als het
ging om het onderhoud van speeltoestellen in de wijk
of het plaatsen van nieuwe voorzieningen. (Dit is
inmiddels over genomen door de gemeente die dit nu
bekijkt vanuit een speelvoorzieningen plan waarin alle
wijken en dorpen zijn opgenomen).
 Op verzoek van een aantal jeugdige wijkbewoners is
toen door de ALV besloten te gaan sparen voor een
pannakooi. Dit kon niet worden betaald vanuit de
bijdrage van een jaar, dus gingen we sparen.
 In 2014 waren we zover dat het benodigde bedrag 'in
de pot' zat en zijn we over gegaan tot het laten
plaatsen van de kooi.
 Naar aanleiding van klachten van omwonenden heeft
de kooi er echter niet lang gestaan en werd hij op last
van de burgemeester verplaatst naar de toen nog vrij
lege wijk Mannee.
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 Als bestuur van de wijkvereniging waren wij hier niet
gelukkig mee: een voorziening waar we lang voor
hadden gespaard werd nu verplaatst naar een andere
wijk. Met de wijkwethouder werd toen direct
afgesproken dat we (een deel
van) het geld terug zouden
krijgen voor een andere
voorziening in de wijk.
 Hiervoor zouden we dan zelf
met een plan moeten komen
en speelvoorzieningen werden inmiddels op een
andere manier gefinancierd.
 Op een ALV werd toen het plan geopperd om iets van
kunst in de wijk te realiseren. Twee leden werd
gevraagd dit plan verder uit te werken en het bestuur
te dienen met een voorstel.
 In deze tijd speelde ook een actie van het adopteren
van een van de rotondes in Goes, waarvan er steeds
meer werden aangelegd. Al met al werd een plan
ontwikkeld om op een van de rotondes die toegang
geven tot onze wijk een kunstproject te realiseren. Al
snel bleek na informatie hierover bij de gemeente dat
de Oranjerotonde al was 'vergeven' en er nog wel iets
mogelijk zou zijn op het Noord-Oost rotonde. We
gingen driftig aan de slag om daarvoor een plan uit te
werken. Toezegging van de wethouder was er om voor
een dergelijk plan de gereserveerde gelden van de
pannakooi te gebruiken.
 Gaande het traject werd echter duidelijk dat er een
streng beleid werd gevoerd
omtrent de inrichting van
en het onderhoud van de
geadopteerde
rotondes.
Hetgeen de wijkvereniging
wilde kon dus nooit aan de
hand
van
die
criteria
doorgang vinden.
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 De wethouder, in wiens portefeuille deze zaak hoort,
kwam echter met een oplossing: 'Plaats de schapen in
de wijk op beschikbare stukjes groen, dan gaat het
vast lukken jullie plannen te realiseren'.
 Het contact met de kunstenaar was er nog steeds en
samen met hem, de wethouder, ambtenaren, bestuur
en initiatiefneemsters werden plekken in de wijk
bekeken waar twee of meer schapen geplaatst zouden
kunnen worden.
 Op de ALV van 2014 waren mogelijke plekken al
besproken, op de ALV gaf de wethouder een
toelichting op de drie plekken die ambtelijk zouden
worden getoetst:
 Driehoekig grasveldje op de hoek Noordhoeklaan
en Middelmeet
 Grasveldje achter de Putwei, voor het bruggetje
naar de Dwarsewei
 Grasveldje aan de Noordhoeklaan bij de wijkbank,
dicht bij de tafeltennistafel
 Hierna nam de gemeente de regie in handen en heeft
de kunstenaar officieel de opdracht verleend tot het
fabriceren van 10 schapen. Aan een ambtenaar werd
het project toegewezen en er is nu nauw contact met
haar hoe een en ander verder zal verlopen.
 Zoals het er nu naar uit ziet gaan we het beoogde
bedrag besteden aan de tien schapen en heeft het
gespaarde geld voor de panna kooi een goede andere
bestemming gekregen.
 We zijn van plan er een feestelijke middag van te
maken waar zeker ook de kinderen uit de wijk bij
betrokken worden. Lees het volgende bericht en doe
mee!
CéVé
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DOE MEE DOE MEE DOE MEE DOE MEE DOE MEE
ALLE SCHAPEN KRIJGEN EEN NAAM!
Er komen 10 schapen in de wijk:
1 mannetje (ram) 5 vrouwtjes (ooien)
4 kindjes (lammetjes)
Ze krijgen allemaal een naam en iedereen mag meedenken
over leuke namen.
De jury kiest er 10 uit en die winnaars mogen op 1 juni
een kaartje met de naam van het schaap om de nek van
een schaap hangen samen met de wethouder!
Hoe leuk is het dat er straks een schaap in de wijk staat
waar je zelf de naam van hebt verzonnen!
Bij de onthulling van de schapen hoort ook een leuke
kleurwedstrijd met een prijsje voor het leukste schaap.
(3 verschillende leeftijden)
Kleur de kleurplaat of maak zelf een schaap met
verschillende materialen! Kleurtjes, wasco, verf, plakken
met papier of stof of wol! Alles mag...
En.... voor iedereen is er een lekkere traktatie!
Doe mee en zorg dat je erbij bent!
Je kunt mailen, bellen of het strookje in de bus doen
voor 10 mei a.s. bij:
Hannie de Feijter
De Boomgaarden 14
bellavista@zeelandnet.nl
Corry Dijke
Siemenwei 47
mwdijke@kpnplanet.nl

tel. 227232
tel. 213636

mijn naam:…………………………………………………………………………
mijn adres/ tel. nr of mailadres is:…………………………………
de naam voor het schaap is:……………………………………………
ik ben wel / niet aanwezig op 1 juni
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Feestelijk programma voor 1 juni
Zoals eerder al is aangegeven gaan we samen van 1 juni
een feestelijke en fijne middag maken. We hopen dat er
veel ouders, maar vooral kinderen, van de partij zullen
zijn. Vooraf mogen jullie een leuke naam voor een schaap
of een lammetje bedenken. Geef die naam tijdig door!
We hebben afspraken kunnen maken met enthousiaste
leraren en leerlingen van het Calvijn College: zij verzorgen
de catering op deze middag als een praktijkles!
De wethouders Loes Meeuwisse en Derk Alssema zullen
aanwezig zijn en ook is de kunstenaar Dhr. van Swieten
uitgenodigd.

Het programma ziet er als volgt uit:
15:00 uur verzamelen op de hoek van de Noordhoeklaan
en de Middelmeet waar de eerste schapen hun naam zullen
krijgen, die door de kinderen uit de wijk zijn bedacht.
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Daarna lopen we naar de volgende locatie: Noordhoeklaan
bij de tafeltennistafel, waar weer een aantal schapen een
naambordje krijgen omgehangen.
15:30 uur ontvangst op het plein van het Calvijn College
voor koffie, thee of limonade, natuurlijk met iets lekkers!
Het is de bedoeling daar ook de ingeleverde kleurplaten op
te hangen en eventueel gemaakte werkjes ten toon te
stellen. De prijswinnaars krijgen daar hun beloning!
16:00 uur vervolg van de wandeling naar het veldje bij de
Putwei waar de laatste schapen van een naam worden
voorzien. Alle 6 schapen en de 4 lammetjes hebben dan
een naam en zo gaan we ze voortaan noemen!
Dan weer terug naar het plein van het Calvijn College om
na te praten met een hapje en een drankje dat de
leerlingen daar voor ons zullen verzorgen.
We hopen dat U er allen bij wilt/kunt zijn!
CéVé

Het Schrijversstokje
Hallo!
Mijn naam is Bart Veuger en
ik heb het schrijversstokje
overgenomen van Jeroen de
Kroon.
Al bijna 10 jaar woon ik met
mijn vrouw Anke en onze kinderen Lasse en Jibbe precies
in het midden van de Noordhoek (Garnaetwei 5). We zijn
erg tevreden met ons huis en onze plek in de Noordhoek.
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Het is een rustige, groene buurt en een groot grasveld voor
de deur en de Hollandse Hoeve om de hoek is dit een
prima plek om te wonen met kinderen. Vooral het grasveld
(meestal poepvrij) wordt door onze kinderen en hun
vriendjes in de zomer intensief gebruikt als voetbalveld (en
wij mogen soms ook mee doen).
Ondanks dat we allebei niet uit Zeeland komen is Goes
voor ons echt thuis. Naast het kleinschalige karakter van
Goes als stadje is ook de ligging in de buurt van de
Oosterschelde en de Noordzee voor ons een groot
pluspunt! Ook is Goes voor mij als fervent fietser een
perfecte uitvalsbasis voor fietstochten over de Bevelanden,
Walcheren en Schouwen-Duiveland.
Anke werkt als leerkracht in het speciaal onderwijs en ik
ben zelf, na lang te hebben gewerkt als wetenschappelijk
onderzoeker, nu al weer anderhalf jaar bezig met mijn
eigen bedrijf: Onder de naam WINDcycleworks bouw ik
stalen fietsen op maat en naar wens. En nee, stalen fietsen
zijn niet heel zwaar en ook niet ouderwets! Meer informatie
vindt je op mijn website (windcycleworks.nl). Dus mocht je
op zoek zijn naar een goede fiets of iemand kennen die
mogelijk interesse heeft: neem gerust eens contact met
me op of kom een keer langs.
Verder zijn we heel tevreden met het reilen en zeilen in de
Noordhoek. Het enige 'verbeterpuntje' is de snelheid
waarmee sommige auto's door de Garnaetwei rijden. In
combinatie met spelende kinderen gaat dit soms maar net
goed!
Ik geef het schrijversstokje door aan de kersverse
Noordhoeker Frank van Rijn.
Groeten,
Bart
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Garageverkoop in de Noordhoek ?!
In veel wijken vindt er af en toe een garageverkoop plaats.
Mensen verkopen daar hun overtollige spulletjes enz. Op
de nieuwjaarsreceptie hoorden we dat er ook belangstelling
hiervoor bij ons in de wijk is.
Het lijkt ons daarom leuk om ook in de Noordhoek een
garageverkoop te houden. U kunt daar uw spulletjes,
zelfgemaakte
hobbyartikelen,
opgekweekte
stekjes,
zelfgebakken koekjes/taart,
enzovoort
aanbieden.
Natuurlijk kunt u ook de
koffie/thee of fris gereed
zetten voor de mogelijke
kopers.
Om te peilen of er in onze
wijk belangstelling is voor
een dergelijke verkoop, willen wij u vragen om dit aan ons
op te geven. Voor een datum hebben wij zaterdag 17
september in gedachten, van 10 – 16 uur. U kunt uw
belangstelling voor 20 april doorgeven aan:
Corry Dijke,
Siemenwei 47
mwdijke@kpnplanet.nl

tel.

213636

Hannie de Feijter De Boomgaarden 14
bellavista@zeelandnet.nl

tel.

227232

Bij voldoende belangstelling zullen wij een en ander verder
uitwerken.
Het zou ook fijn zijn om dit met meer mensen te
organiseren. Dus wilt u ons hierbij helpen, laat het ons
weten.
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Bijzondere “eenden” in de bijt
Niemand staat er van te kijken als je een haas ziet rennen
op de Noordhoeklaan, niet alledaags maar het komt voor,
het woongebied van de haas grenst nu eenmaal aan onze
wijk. Een fazant die een wandelingetje maakt over een
plantsoen in onze wijk, niets bijzonders, de fazant behoort
immers inmiddels tot onze inheemse vogelsoorten. Toch
kun je bij de fazant de aantekening maken dat deze van
oorsprong niet in Europa voorkomt, maar vermoedelijk in
de romeinse tijd, vanuit Azië, hier ingevoerd is.
Zo ook het grijze tortelduifje, de turkse tortel, talrijk
aanwezig in onze wijk, een vogelsoort die zich in de
vijftiger/zestiger jaren van de vorige eeuw verspreid heeft
vanuit Turkije richting noordelijk Europa.
Voor die periode zeker geen vogelsoort van onze streek.
Achter onze woning bevindt zich gemeentelijk groen, waar
ieder voorjaar met regelmaat een bezoek gebracht wordt
door diverse koppels wilde eenden, ook weer niets
bijzonders. Toch was er in het voorjaar van 2015 het
opmerkelijk dat één van de koppels wilde eenden steeds
vergezeld was van een prachtige, iets kleinere eend, een
mannelijke mandarijn eend. Een eenden soort die
oorspronkelijk uit het oosten van China / Noord Korea
komt. Sinds de jaren zestig, waarschijnlijk vanuit
ontsnapte exemplaren, voorkomt in Nederland, zij het
zeker nog sporadisch, dus zeker bijzonder in onze wijk.
Een ander opvallende gast in onze wijk, waar ik de
aandacht op wil vestigen, is een papegaaiachtige vogel,
feitelijk een parkietensoort, namelijk een prachtige groene
halsbandparkiet. Een grote parkietensoort met een totale
lengte van ruim 40cm.
Het was oktober 2014, ik was in onze voortuin bezig, toen
ik vanuit een boom bij de Middelmeet een voor mij bekend
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geluid
hoorde,
dit
moest
een
halsbandparkiet zijn! Omdat de boom
nog vol in het blad zat kon ik hem
moeilijk ontdekken, echter enige tijd
later vloog hij weg en wist ik het
zeker een echte halsbandparkiet in
onze wijk. Nu zal de reactie natuurlijk
al snel zijn, die is ergens ontsnapt.
Omdat ik zelf een volière heb met
diverse parkietensoorten is mij vaak
door andere bewoners van onze wijk, die deze parkiet
gezien hebben, de vraag gesteld of deze wellicht bij mij
weggevlogen is.
Het is natuurlijk zeker niet uitgesloten dat deze ergens
weggevlogen is maar zelf acht ik die kans klein, de kans is
veel groter dat het hier echt een vogel betreft die in de
Nederlandse natuur geboren is. Gelijk de reactie, er leven
toch geen parkieten in het wild in Nederland? Inderdaad
het is niet het natuurlijke verspreidingsgebied, het
natuurlijke verspreidingsgebied van de halsbandparkiet is
een gedeelte in Azië (Aziatische halsbandparkiet) en een
gedeelte van Afrika (Afrikaanse halsbandparkiet),
maar sinds de zestiger jaren zijn er in verschillende
Europese steden steeds groter wordende kolonies van deze
parkieten in 'het wild' aanwezig. Deze vogels zijn
waarschijnlijk wel nakomelingen van ooit ontsnapte of
vrijgelaten vogels, maar hebben zich weten te handhaven
en voort te planten.
Op dit moment is de schatting dat er in de randstad meer
dan 10.000 exemplaren rondvliegen die langzaam maar
zeker het verspreidingsgebied uitbreiden, vandaar mijn
vermoeden dat het hier ook een 'wild' exemplaar betreft.
De eerste maal dat ik deze vogel bij ons in de wijk zag is
dus inmiddels ruim een jaar geleden, nog steeds laat hij/zij
zich regelmatig zien in goede gezondheid, voor mij de
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bevestiging dat het een wilde moet zijn die zich goed van
voedsel weet te voorzien. Overigens is het zeker niet de
eerste melding van een halsbandparkiet in Zeeland, vaker
zijn er exemplaren gezien.
Nog even over 'onze' halsbandparkiet, ik zelf heb hem nog
niet echt van dichtbij kunnen zien maar wat ik begrepen
van anderen die hem/haar wel van dichtbij in de tuin
gezien hebben heeft deze halsbandparkiet (nog) geen
zwarte band rond de nek, dit duidt erop dat het of een vrij
jonge vogel is of een vrouwtje, de verkleuring van de
halsband bij een mannetje is zichtbaar rond het tweede tot
derde levensjaar.
Persoonlijk vind ik het prachtig dit soort vogels gewoon in
de natuur rond te zien vliegen en hoop dan ook dat
Noordhoek voor deze vogel uitstekend bevalt en wellicht
ooit nog eens een soortgenoot treft om een parkietengezin
te kunnen stichten! Mijn verzoek is dan ook laat deze vogel
met rust en probeer de vogel niet te vangen, ondanks dat
ik zelf een volière met parkieten bezit ben ik er me van
bewust dat ze eigenlijk in de natuur thuis horen, waar ze
zoveel mooier zijn.
Als laatste wil ik nog even vermelden dat de
halsbandparkiet zeker niet de enige parkietensoort is die
momenteel in de nederlandse/europeese natuur rondvliegt.
Er zijn inmiddels meldingen van een aantal Grote
Alexanderparkieten
(een
naast
familielid
van
de
halsbandparkiet, die zelfs nog een stuk groter zijn als de
halsbandparkiet) en meldingen van monniksparkieten, een
parkietensoort niet verwant aan de halsbandparkiet,
afkomstig uit Zuid-Amerika.
Deze beide soorten zijn in Nederland lang niet zo talrijk als
de halsbandparkiet.
Piet Davidse, Hoogewei 86
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Goedkope Rijbewijs keuringen
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs
moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de
RijbewijskeuringsArts eens per maand bij de Allévo zorgen dienstverlening, Hollandiaplein 1.
Voor informatie en een afspraak belt u naar het
landelijke afsprakenbureau: 036-7200911.
Zelf een datum reserveren kan via de website:
www.rijbewijskeuringsarts.nl.
Tarieven (incl. BTW):
75+ B/E
€ 35,00
medisch
€ 55,00
C/D/E en Taxipas
€ 55,00
Leden
van
ouderenbonden
en/of
thuiszorgorganisaties
krijgen € 5,00 korting op
bovengenoemde prijzen.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een
afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen
Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden.
Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij
de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met
DigiD).
De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door
het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd
wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de
geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor
een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn
van harte welkom.
CéVé
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ZeelandCare Thuiszorg
Graag willen we de organisatie ZeelandCare Thuiszorg
onder uw aandacht brengen. Door het leveren van
thuiszorg en plusdiensten wordt de leefbaarheid in de
wijken vergroot.
Bij plusdiensten moet u bijvoorbeeld denken aan: een
thuiskapper, een boekhouder of een orthopeed aan huis.
Op de website is volop keuze waarvoor u zich eenvoudig
aan kunt melden.
Ook is het mogelijk u aan te melden voor maaltijd- of
goedendag service. In het eerste geval kunt u ervoor
kiezen één of meerder dagen van de week een (warme)
maaltijd thuis te laten bezorgen, in het andere geval wordt
u dagelijks gebeld
met de vraag of
het goed met u
gaat. Deze dienst
is te combineren
met
personen
alarmering zodat u 24 uur per dag op een centrale bent
aangesloten zodat men u ieder moment van de dag of
nacht te woord kan staan. Via deze dienst kunnen ook
contactpersonen worden gealarmeerd.
Van veel aanbieders is een beschrijving van het bedrijf of
de persoon aanwezig op de site zodat u rustig een keuze
kunt maken.
Natuurlijk zijn er aan deze diensten kosten verbonden
maar door subsidie en het inzetten van veel vrijwilligers
wordt de prijs laag gehouden.
Kijk
eens
op
de
site
voor
meer
informatie:
www.zeelandcare.nl
CéVé
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Wijkvereniging "NOORDHOEK"
Website: www.noordhoekgoes.nl
Voorzitter
Cees Verkuil
0113-220292
06-38222971

Langemeet 103 4464 BJ GOES
voorzitter@noordhoekgoes.nl

Secretaris
Hans Blommaart
Garnaetwei 27 4427 BN GOES
06-52170906
secretaris@noordhoekgoes.nl (berichten naar dit email
adres worden doorgezonden naar de voorzitter)
Penningmeester
Ad Melissant
Middelmeet 41 4464AX
0113-232978
penningmeester@noordhoekgoes.nl
Website
Joop van Dienst
Langemeet 115
0113-231636
webmaster@noordhoekgoes.nl

4464 BJ

GOES

GOES

Denkt U eraan de contributie à € 7,50 te betalen
Het rekeningnummer bij de RABObank is:
NL39RABO0116047437
t.n.v. Wijkvereniging Noordhoek.
Wilt u bij betaling aub. uw lidmaatschapsnummer
vermelden en/ of uw adres. Dat is fijn voor de verdere
verwerking van de gegevens.
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