
Wijkt&fel Arnemuiden

Opening cq. vr&gen opmerkingen

Ik vind het l&stig d&t je hier op de m&rkt niet goed je fiets kwijt k&n. Kunnen er beugels op de m&rkt? — Vind het 
ee& &&n instemming.
K&n de dorpsvereniging Kleverskerke ook onder de groep Arnemuiden v&llen? — word n&&r gekeken.
Is er nog nieuws over de vluchten v&n de helikopters n& het windmolenveld? — Ze zijn bezig met 2 vluchten per 
d&g en met de routes. Er is onderling overleg met wijkverenigingen nieuwdorp/lewedorp

Mededelingen n.&.v. Vorige bijeenkomsten

Ouderenzorg — Er is behoorlijk veel gebeurd. N& een &&nt&l bijeenkomsten is er ingesproken in 2017 tijdens 
M&Z&. NAV d&t inspreken w&s er een gesprek met de wethouder + &mbten&ren. Gesprekken met zorg&&nbieders 
en SWM &ls vervolg. D&t ging over in cont&ct komen met mensen die weinig cont&ct hebben. In een 
vervolggesprek werd er een pl&n gevormd over hoe er over de toekomst v&n ouderen op het dorp ged&cht werd 
(in een zorgfunctie).
Fiets- en w&ndelp&den richting or&njepl&&t — NAV vr&gen omtrent de veiligheid die richting in. Er word cont&ct 
opgenomen met het w&tersch&p. De optie h&ndh&ven word benoemd door publiek. De wijk&gent geeft &&n d&t er 
metingen kunnen pl&&tsvinden. 

Mededelingen uit verkeerswerkgroep

Kruispunt Perenboomwei + Cittersweg is een &&nd&chtspunt. D&&r zijn sportverenigingen en overstekende 
kinderen ivm scholen. Het word &ls gev&&rlijk erv&ren. Er is nu een pl&n. De &dviessnelheid v&n het verkeer word 
30 bij de kruising met d&&rbij het onderbond schoolkinderen + sport. Het pl&te&u word steiler. Bovendien worden 
de druppels in de weg verhoogd. D&t werkt snelheidsremmend. De str&&tverlichting word ook vernieuwd. Het 
pl&n word door p&rtijen in het dorp breed gedr&gen. 



De Ooststr&&t en de Prins Bernh&rdstr&&t worden verbonden voor fietsers omd&t er nu voor&l over het trottoir 
gefietst word.

Mededelingen door de politie

Er zijn 2 spreekuren bij de superm&rkt geweest. Het gevoel leeft d&t het l&stig is iets te melden. De 
cont&ctmethoden worden uitgelegd. Voor&l w&&ks&men word genoemd. Het bel&ng v&n melden word uitgelegd. 
Er is een groep jongeren die &ls overl&stgevend erv&ren word. De jongerenwerker is cont&ct kwijt. Er word 
gevr&&gd n&&r m&nieren voor cont&ct en pl&nnen.

Present&tie stichting historische scheepswerf Meerm&n n&v &&nvr&&g subsidie uit groencheque en 
bewonersbudget

De stichting behoud de Hoog&&rs is inmiddels een j&&r weg. Er word nu geld verdiend door f&ciliteren v&n 
onderhoud plegen &&n (oude) schepen, om zo on&fh&nkelijker te kunnen zijn v&n subsidie. Ook worden er &llerlei 
&ndere initi&tieven ontplooid om inkomsten te verwerven. Het doel is een st&biele situ&tie te verkrijgen, 
continuïteit in onderhoud en bezoekers&&nt&llen (streven is 3000; d&n is er geen oper&tionele subsidie meer 
nodig). De provincie heeft gevr&&gd n&&r historisch m&ritieme ensembles met de intentie deze te ontwikkelen. 
Het museum stelt voor het h&venfront Arnemuiden te ontwikkelen, door middel v&n het ontwikkelen v&n de 
j&chth&ven, en het inrichten v&n een motormuseum in de voorm&lige m&chinef&briek &ld&&r. Ook wil het museum 
een rest&ur&tie werkpl&&ts / leerwerk instelling op de werf instellen. Ook wil men een p&ss&ntenf&ciliteit inrichten 
&&n het h&venpl&n. Dit &lles ten behoeve v&n l&ngetermijnst&biliteit. Er word budget gevr&&gd voor het re&liseren 
v&n duurz&me onderhoudsvriendelijke bepl&nting l&ngs de str&&tk&nt en een elektriciteitsvoorziening &ls eerste 
st&p op weg n&&r een p&ss&ntenpl&&ts. Het wijkte&m stelt voor 575 uit het groenbudget en 950 euro uit het 
overig budget uit te geven. Het wijkte&m heeft de &&nvr&&g ook goedgekeurd op inhoud. Dit is. Vervolgens ook 
door de &&nwezigen goed gekeurd.

Present&tie Protest&nte Kerk Nederl&nd n&v subsidie &&nsch&f AED Kleverskerke



Er is een &&nvr&&g voor een AED. Het wijkte&m heeft de &&nvr&&g op inhoud en pl&&tsing goedgekeurd. Ze willen 
750 euro voorstellen, de helft v&n het bedr&g. D&&rn& word gestemd. Dit word &&ngenomen.

Juli&n&b&d

Korte historie en s&menv&tting v&n het proces w&t pl&&ts heeft gevonden v&n eerste &&nzet tot nu, en de doelen 
v&n de stichting. 


