Voorwoord.
Beste wijkbewoners,
Dit is het tweede en tevens het laatste wijkblad voor 2008.
Normaal verschijnt dit wijkblad, waarmee de wijkvereniging de
bewoners op de hoogte wil stellen van ontwikkelingen binnen
en buiten de wijk, 3 tot 4x per jaar. Dit jaar zijn we, doordat er
enerzijds geen nieuwe ontwikkelingen zijn en anderzijds door
drukke werkzaamheden van de bestuurders, er niet in
geslaagd een derde wijkblad uit te brengen. Wel hebben we
onze website continue
up to date gehouden zodat u geen informatie behoefde te
missen.
Terugkijkend op gebeurtenissen in 2008 kan de jaarlijkse
wijkschouw (waarover verder meer) genoemd worden. De
jaarlijkse ledenvergadering werd in april gehouden. Tijdens de
ledenvergadering zijn de volgende onderwerpen aan bod
gekomen: de (welzijns)voorzieningen in Mannee, de
ontsluitingsweg voor Mannee en Kattendijke (de
Verbindingsweg), de ontwikkelingen rondom het
Hollandsche-Hoeve gebied en het CIOS, het plan Ganzeveste
en de veiligheidssituatie in de wijk Noordhoek, specifiek
gericht op het toen relatief grote aantal inbraken. Tijdens de
ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Wim
Houtepen als secretaris van de wijkvereniging. Wim heeft
deze taak vele jaren met grote inzet uitgevoerd.
Voor 2009 hebben Niek Flipse en Carla Michielsen vanuit de
hoek Hornikswei en betrokken bij de
bouwverkeersproblematiek Mannee wil ook stoppen en zoekt
nog naar opvolging.
Niek verlaat de wijkvereniging omdat er vanuit andere
verenigingen een beroep op hem gedaan is en de
werkzaamheden dan niet meer te combineren zijn. Hij heeft

inmiddels in zijn opvolging voorzien en zal de beoogde
penningmeester op de ledenvergadering van 2009 aan u
voordragen. Niek heeft zeker zijn stempel op onze wijk
gedrukt door zijn inzet voor het plaatsen van de fonteinen en
het nog afronden van het plaatsen van meer speeltoestellen in
Noordhoek. Carla Michielse, die als prioriteit de belangen
van bewoners aan de Werflaan behartigde wil ook stoppen en
zoekt nog naar opvolging.
Gelukkig is er niet alleen sprake van vertrekkende
bestuursleden. Zo hebben we Hans Blommaart, bestuurslid
van het eerste uur, opnieuw mogen verwelkomen. Hans heeft
zich meteen ingezet om van de succesvolle in bedrijfstelling
van de fonteinen in juni, gevolgd door een BBQ een ware
happening te maken. Een aantal van de wijkbewoners was
hiervan getuige en liet zich de hapjes en drankjes goed
smaken, nadat showcorps Confetti een mooie uitvoering had
laten zien.
Ook in 2009 willen we weer samen met de wijkbewoners alles
in het werk stellen om de leefbaarheid in de wijk op peil te
houden of te verbeteren. Uiteraard zien we daarbij wel graag
inzet van uw kant tegemoet.
De wijkvereniging wenst u allen prettige feestdagen en een
voorspoedig en vooral gezond 2009 en gaat zich ook in het
komende jaar weer inzetten voor het wijkbelang.

Wijkschouw
Afgelopen zomer heeft wederom de jaarlijkse wijkschouw
plaatsgevonden. De wijkschouw wordt georganiseerd door de
gemeente. Doel van de wijkschouw is dat de wijk een
afgevaardigde levert die samen met gemeentelijke
vertegenwoordigers een ronde door de wijk lopen. Tijdens dit
rondje kunnen alle onvolkomenheden in de wijk aan de orde
gesteld worden. Het gaat hier om allerhande zaken zoals
scheef liggende tegels, onoverzichtelijk situaties, slechte
verlichting, etc. etc.
De toetsing van het straatbeeld vindt plaats volgens het IBORsysteem. In het IBOR-systeem is vastgelegd welke terreinen
welke kwalificatie hebben en hoe deze er dan uit moeten zien.
Hoe ze eruit moeten zien is vastgelegd in zogenaamde
“beelden”. Een voorbeeld van een kwalificatie is bijvoorbeeld
dat een terrein benoemd is als ”ruig”. Dit houdt dan in dat het
terrein onderhouden volgens de criteria die voor een ruig
terrein gelden. Dit is over het algemeen 1 à 2x per jaar
maaien. Of het 1 à 2x wordt is afhankelijk van het groeitempo.
Dit omdat het beeld ook is vastgelegd. De kwalificaties en
bijbehorende beelden hebben ter inspraak gelegen en zijn
door de gemeente vastgesteld.
Na de wijkschouw wordt verslag uitgebracht. Die vooraf
gedefinieerde beelden zijn bijvoorbeeld hoeveel en hoe hoog
mag het onkruid staan, hoe scheef mogen straatnaamborden
etc. staan, hoe ongelijk mag het straatwerk liggen enz.
Voordeel van het vooraf definiëren van diverse beelden is dat
er geen discussies ontstaan en dat er overal eenzelfde
kwaliteit ontstaat.
Naast deze “zichtbare” zaken zijn er ook zaken die niet direct
opvallen. Deze kunnen door een vertegenwoordiger van de
wijk aangedragen worden tijden de wijkschouw. Dit jaar heeft
de wijkvereniging al dan niet op verzoek van bewoners onder
andere de volgende punten ingebracht:

-

-

-

kwaliteit van het baggerwerk (verzoek
jaarvergadering);
kwaliteit bruggen (herhaling van wijkschouw
2008).
De bruggetjes in de Noordhoek en het
Hollandsche Hoeve gebied zien er niet allemaal
meer gezond uit. Daarnaast vormen de bruggen
zonder leuning een risico voor passanten om in de
sloot te belanden. Met name voor slecht ter been
zijnde mensen is dit een onacceptabele situatie;
olie op parkeerplaats (verzoek jaarvergadering);
excessieve sporen van voertuigen in
groenvoorzieningen (verzoek)
Tijdens het baggeren en het groot onderhoud in
de buitenrand van Noordhoek zijn gigantisch
diepe wielsporen in het groen getrokken. Omdat
dit de beeldkwaliteit niet ten goede komt en
vervolgens tot meer achteruitgang leidt is dit aan
de orde gesteld;
rondzwervend maaisel.

Op de ingebrachte punten zijn tot heden de volgende
antwoorden van de gemeente gekomen:
kwaliteit van het baggerwerk (verzoek)
De behandelend ambtenaar heeft het bestuur nog
geen reactie gegeven. Dit onderwerp is ook
tijdens de jaarvergadering aan de orde geweest
en werd daarom tijdens de wijkschouw weer
opgevoerd. Helaas zal het bestuur dit dus
nadrukkelijk moeten blijven volgen.
kwaliteit bruggen (herhaling van wijkschouw 2008)
Het bruggetje tussen De Boomgaarden en de
Stelleweg wordt in 2009 gelijktijdig met het
aanbrengen van de bruggen in Mannee,
vervangen. Wat de gemeente aan de andere
bruggetjes in de wijk wil doen, is nog niet bekend.
olie op parkeerplaats (verzoek)

-

-

De gemeente zal bekijken of e.e.a. opgelost kan
worden.
excessieve sporen van voertuigen in
groenvoorzieningen (verzoek)
Vanuit het beheer door de gemeente is daarop
geantwoord dat het betreffende gebied
gekwalificeerd is als “ruig terrein”. Dit houdt in dat
het minimaal onderhouden wordt, met andere
woorden: de gemeente neemt hierin geen actie.
rondzwervend maaisel
Met betrekking tot het rondzwervend maaisel liet
de gemeente weten het maaisel niet eerder te
willen afvoeren om de kosten laag te houden.

Met het bovenstaande kan de indruk ontstaan dat er geen
verbeteringen mogelijk zijn omdat alles al vooraf is bepaald in
beleidsregels van de gemeente. Dit is niet helemaal zo. De
gemeente heeft diverse ingangen zoals de mogelijkheid om
gebruik te maken van het zogenaamde overleg “met de raad
rond de tafel” en ook de jaarvergaderingen van de
wijkvereniging bieden hier een mogelijkheid om onderwerpen
kenbaar en bespreekbaar te maken. Het is echter wel zaak
om goed beslagen ten ijs te komen en volhouden om iets
gedaan te krijgen.
De wijkvereniging is van mening dat ieder wijkverenigingslid
de wijkschouw namens de wijkvereniging in samenspraak met
ons bestuur zou kunnen begeleiden. Het enige wat nodig is is
een halve vrije middag per jaar en een gezonde kijk op wat tot
verrommeling leidt en wat sowieso achterstallig onderhoud is.
Uiteraard krijgt u ook ondersteuning van het bestuur en
voorzien wij u van de nodige informatie.
Indien het bovenstaande u aanspreekt en u ook een keer de
wijkschouw wilt begeleiden, meld u dan bij de wijkvereniging
op onze alom geprezen website.

De Hoge Meet
Ondanks dat de weersomstandigheden niet altijd super zijn
geweest, ziet het er naar uit dat nog voor de kerst de eerste
asfaltlagen aangebracht kunnen worden. Dat is ook erg
belangrijk omdat de asfaltcentrale in de wintermaanden sluit.
Na de asfaltering wordt tot in maart aan de afbouw van de
Hoge Meet gewerkt. Met name moet er dan nog gewerkt
worden aan de brugduiker (een dam met een grote duiker er
onder) in de toegangsweg naar de wijk Mannee. De aanleg
van de Hoge Meet, de verbindingsweg in de richting van
Kattendijke, is gestart in oktober.
Afsluiting voor aanleg rotonde
In het voorjaar 2009, waarschijnlijk in maart en april, wordt
gewerkt aan de aanleg van de rotonde Oranjeplein (op de
plaats van de kruising Oranjeweg/Werflaan/Ringbaan Oost).
Een exacte planning is nog niet bekend, maar wel is zeker dat
in die periode de kruising zes weken lang volledig afgesloten
zal zijn. Bouwverkeer naar Mannee zal dan via een tijdelijke
verbinding tussen de Oranjeweg en de Hoge Meet langs het
werkvak geleid worden. Voor al het andere verkeer gelden
omleidingroutes.
Om de afsluiting zo kort mogelijk te laten duren, heeft de
gemeente de aannemer toestemming gegeven om in de
tussenliggende maanden, afhankelijk van de
weersomstandigheden en de beschikbaarheid van materieel,
wel al werkzaamheden uit te voeren aan de waterpartijen
rondom het Oranjeplein. Voor deze werkzaamheden hoeft de
weg niet afgesloten te worden.
Archeologische opgraving
Bij de aansluiting van de Hoge Meet op de Oranjeweg zijn
sporen gevonden van het verdwenen gehucht 's-Heer Elsdorp.
De opgravingen zijn nu afgerond en de specialisten
verwachten op basis van de ontgraving verder in dit project
geen vondsten meer aan te treffen.

Fietsverbinding
In reactie op de vele verzoeken probeert de gemeente zo
spoedig mogelijk na de feestdagen een tijdelijke verbinding te
maken voor de fietsers vanaf de Oranjeweg naar Noordhoek.
De aannemer studeert op dit moment op de mogelijkheden. Bij
de aanleg van de rotonde zal die verbinding in verband met de
veiligheid weer afgesloten worden.
Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering kunt u
rechtstreeks contact opnemen met het Ingenieursbureau van
de gemeente: Jaap Scheele (projectleider), tel. 24 97 60 / 06 –
14 12 72 82 of
j.scheele@goes.nl of Rien Sinke (dagelijks toezicht), tel. 06 –
53 29 80 78 of m.sinke@goes.nl

Meldpunt ‘achter de voordeur’
Het meldpunt ‘achter de voordeur’ heeft als doel stille
armoede en vereenzaming tegen te gaan. Want helaas is er
ook in Goes nog achter teveel voordeuren sprake van
financiële en/of sociale nood. Twee coördinatoren van het
meldpunt zorgen voor de eerste opvang, het beantwoorden
van vragen en fungeren als wegwijzer voor mensen die hulp
nodig hebben bij het vinden van de juiste sociale
voorzieningen.
Op initiatief van het Platform Arme Kant Goes zijn tal van
Goese maatschappelijke organisaties en professionele
zorgaanbieders gevraagd alert te zijn op stille armoede ‘achter
de voordeur’. Om het project kracht bij te zetten, is hen een
convenant ter ondertekening voorgelegd, waarin ze verklaren
bereid te zijn om zich actief in te zetten tegen sociale
uitsluiting, tegen armoede en tegen vereenzaming. Vele
organisaties hebben dit convenant ondertekend en hebben

aangegeven hun leden of vrijwilligersof medewerkers te
informeren over het bestaan van het meldpunt en op te roepen
hun ogen goed de koste te geven achter de voordeuren die zij
bezoeken.
Langs deze weg roepen wij iedereen op om alert te zijn: als u
signaleert dat iemand hulp nodig heeft – ook al weet u niet wat
er precies nodig is – bespreek dit met de persoon in kwestie
en bel samen het meldpunt. De medewerkers van het
meldpunt nemen de hulpvraag dan over en zorgen dat er hulp
op maat komt. Dus schroom niet en maak gebruik van het
meldpunt!
Gebruik maken van het meldpunt?
Wie gebruik wil maken van het meldpunt ‘Achter de voordeur’
kan contact opnemen met een van de coördinatoren Eveline
Janse, Bettina Lievens of Milly Nieuwenhuize.
Telefoon: 2499 24 of e-mail: achterdevoordeur@goes.nl

Speeltoestel.
In overeenstemming met het besluit van de algemene
ledenvergadering eerder dit jaar wordt het resterende
wijkbudget vooral besteed aan een nieuw attractief
speeltoestel in de wijk.
Afgaand op een mini-enquête onder enkele jeugdige
wijkbewoners, is gekozen voor de “klimtol” van het bedrijf
Huck Torimex.
Dit bedrijf heeft bijvoorbeeld enkele toestellen staan in de
speeltuin van Oost-Kapelle. Daar hebben we ons idee dan ook
“opgedaan”. De toestellen van Huck vallen op door het gebruik
van touwen en doordat er verschillende bewegingen in en met
de toestellen mogelijk zijn.
De door ons gekozen “klimtol” is te zien op onze website.
In oktober j.l. hebben we ons voorstel (inclusief begroting) bij
de gemeente Goes ingediend.

Voor 25 december a.s. zal de gemeente op ons voorstel
reageren, zo werd ons daarna gemeld.
Misschien dat er –wanneer u dit wijkblad ontvangt- al meer
bekend is.
Als plaats hebben we het speeltuintje bij de Garnaetwei of
het speeltuintje aan de Hoogewei aangedragen.
We zijn benieuwd!!
Niek Flipse

Oud papier ophaaldagen 2009
Ook in 2009 zal Z.C en P.C. “De Ganze” in samenwerking met
de gemeente Goes weer oud papier ophalen in onze wijk.
“De Ganze” dankt alle wijkbewoners voor de medewerking.
Per oud papier-vrijdag werd gemiddeld € 300,-- opgehaald !!
Daar kan de club weer nuttige (jeugd)activiteiten mee
organiseren.
Voor 2009 staan de volgende vrijdagen genoteerd:
16 januari
17 april
17 juli
16 oktober

20 februari
15 mei
21 augustus
20 november

20 maart
19 juni
18 september
18 december

Graag voor 18.00 uur de blauwe bakken buiten plaatsen, met
de handvaten naar de straat toe.
Als de bakken in groepjes bij elkaar staan, gaat het ophalen
nog sneller !!
Namens Z.C. en P.C. “De Ganze””
Marjolijn Flipse - Kik

ADVERTEERDERS

Sportpunt Zeeland
Bulthaup Keukens
Hanneke’s catering & partyservice
TOP1TOYS
De vierlinden
Brammetje DUMP
Jeezet (nieuw)

