
Verslag Dorpstafel Nieuw- en St. Joosland 17 mei 2018 
 
1 Opening en vaststelling agenda. De voorzitter opent de vergadering. 
 
2 Algemene ledenvergadering Dorpsvereniging. Er worden enkele aanpassingen aan het 
verslag voorgesteld. Gevraagd wordt naar de begroting. Die is nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar. 
Volgend jaar bestaat de dorpsvereniging 50 jaar. Ideeën worden gevraagd. 
De kascontrolecommissie geeft goedkeuring. 
 
3 Verslag van dorpstafel van 16 november 2017. Het verslag wordt goedgekeurd zonder op- of 
aanmerkingen. 
 
4 Vragen aan Politie/Handhaving Gemeente Middelburg. Handhaving is afwezig. De politie is er 
wel. Gevraagd wordt of de politie problemen ervaart in Nieuwland. Nee. Uit de aanwezigen komen 
wel opmerkingen dat het zaterdagavonden wel eens onrustig is. Ook zijn er steeds vaker Oost-
Europese vrachtwagens die op het terrein van Verkeer- en Waterstaat staan. De politie gaat nakijken 
of dit is toegestaan en of er gehandhaafd kan en moet worden. Er wordt ook geklaagd over 
geluidsoverlast wat wordt veroorzaakt door koelwagens. Het toegestane geluidsniveau staat in de 
APV. Na 23.00 uur moet het stil zijn. Bij overlast de gemeente bellen die 24/7 dienst hebben. 
Meerdere keren per jaar is er ook geluidsoverlast vanuit Vlissingen-Oost. Het is dan moeilijk vast te 
stellen van welk bedrijf dit komt. 
Gevraagd wordt naar de stand van zaken rondom de omgemaaide boompjes. Er hebben zich geen 
getuigen gemeld. De politie heeft wel onderzoek gedaan. Geopperd wordt om een beloning uit te 
loven. De boompjes waren van Staatsbosbeheer. De wethouder vraagt na hoe de stand van zaken nu 
is. 
 
5 Mededeling door mevrouw W. Langelaar m.b.t. open tuinendag van 3 juni 2018. 
Er wordt een voedselbos aangelegd. De tekening ligt ter inzage. Iedereen is uitgenodigd. 
 
6 Trekdijk, stand van zaken. Korte presentatie door de werkgroep Trekdijk. 
John de Rijke en Hans van Hal en Dana Schaal laten een PPT zien, gebaseerd op het werkprogramma 
van het nieuwe College. Participatie, omgevingsvisie komen ter sprake. Iedereen wordt uitgenodigd 
mee te denken. 
Alternatieven: herinrichten bedrijfsterreinen, CO2 neutrale oplossingen, zelfvoorzienend wonen 
(zorg), recreatie. Genoemde alternatieven worden toegelicht. 
De inwoners zijn van mening dat als er in Nieuwland gebouwd gaat worden, er ook op de Cleene 
Hooge gebouwd moet worden. 
Wethouder Aalberts geeft een toelichting op de financiële kant van de Trekdijk. 
 
7 Diverse mededelingen van de dorpswethouder, de dorpsmanager, de dorpsvereniging en de 
teams van Dorp van de Toekomst. 
DNWG (Delta) heeft werkzaamheden uitgevoerd o.a. aan de Zaagmolendijk. Hierdoor is schade aan 
de beplanting aangericht. In het najaar wordt dit hersteld. 
Er is door de gemeenteraad extra budget ter beschikking gesteld voor alle wijken van € 2.270,00. 
 
8 Aanvragen dorpstafelbudget. Er is € 1.513,00 beschikbaar. Ook is er een groencheque van € 
1.400,00. 
Er zijn vier aanvragen ingediend, waarvan een voor de groencheque. Ze worden allen toegekend. 
De Lonneboot vraagt een bijdrage van € 750,00 voor een verrijdbare keuken. Wellicht kan er ook uit 
het budget van de Mortiere geld beschikbaar komen. De dorpsmanager gaat hierover in gesprek met 
de wijktafel Mortiere. Dit wordt ook toegekend. 
 



9 Rondvraag en sluiting. 
Gevraagd wordt of er al iets bekend is over de bestemming van De Roode Leeuw. John de Rijke geeft 
aan dat de handelsonderneming Poppe nu eigenaar is. Wellicht wordt het een overnachtingsplaats 
voor vrachtwagenchauffeurs. De gemeente kan niet eisen om er iets mee te doen, behalve als de 
veiligheid in het geding is. 
Er wordt een website voor het dorp opgezet. Gevraagd wordt om steun om deze site actueel te 
houden. Suggesties worden aangedragen. 
Wat is de actuele stand van zaken als het gaat om grote landbouwvoertuigen die door het dorp 
rijden? Wethouder Simons is hiermee bezig. Alternatieven zijn aangedragen maar er is nog niets 
ondernomen. 
Johan Aalberts vertelt dat hij afscheid zal nemen als dorpswethouder en wordt opgevolgd door Cees 
Lodder. 
 
Carla Doorn 


