DORPSRAAD ZOUTELANDE
Verslag van de openbare vergadering van 24 april 2007
Opening
De voorzitter opent de vergadering met een welkom voor ieder in het bijzonder voor
de kernwethouder, de heer W. van Tatenhove en de heren Bosman en Besuyen van
de gemeente, die de inleiding van vanavond zullen verzorgen
Mededelingen
Berichten van afwezigheid van J. Bosselaar en J. Melse.
Eerstgenoemde bedankte alle medewerkers aan de landelijke opschoondag.
Vertrek oude en welkom nieuwe dorpsraadleden.
Wethouder Van Tatenhoven nam afscheid van 2 vertrekkende dorpsraadleden te
weten Teddy Mink en Karl Laban. Hij bedankte hen voor hun inzet en liet dit
vergezeld gaan van een boeket bloemen. Bovendien deelde hij mede trots op hen te
zijn en stelde hen als voorbeeld voor de nieuwe leden t.w.
Marianne Pauli, Wim Bargeman en Jan Koppejan.
Vaststellen verslag 20 januari 2007-05-23
Dit werd zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
Voortgang plannen Bosweg
Voordat hij op dit onderwerp ingaat, brengt de heer Bosman, afdeling Verkeer van de
gemeente in op de voorrangssituatie op de Langedam en de Ooststraat.
Door “drempels” in de aanliggende straten aan te brengen heeft men een
voorrangssituatie gecreëerd waar dit in een 30 km zone eigenlijk niet mogelijk is.
Vraag: Waarom is er niet gekozen voor haaientanden en voorrangsborden? Graag
meer duidelijkheid, zeker ook voor de bezoekers van elders.
Antwoord: De heer Bosman zal deze vraag voorleggen aan de verkeersdeskundige.
Vraag: Waar eindigt de voorrangsweg bij het inrijden van Zoutelande komende vanuit
Biggekerke?
Antwoord: Bij het begin van de 30 km zone.
De heer Bosman start nu een presentatie over de herinrichting van de Bosweg.
Voor alle duidelijkheid dient ook het verslag van de vergadering van 30 januari 2007
hierbij te worden betrokken.
Inmiddels zijn een aantal stappen genomen de gemeente heeft, een plan van aanpak
gemaakt, een denktank geformeerd, en die heeft zijn visie gegeven. Dit en eventuele
opmerkingen worden verwerkt. Dan gaat het naar het college. Eind augustus moet
het klaar zijn. Dan moet de Delta nog werkzaamheden verrichten daarna moet het
werk beginnen. De herinrichting van de Bosweg moet voldoen aan de Structuurvisie
Zoutelande 2001.waarin mobiliteit, infrastructuur en bereikbaarheid van het
zuidwestelijk kustgebied gewaarborgd zijn.
De gemeente neemt de visie van de denktank over, mits deze voldoet aan de
veiligheid, visie en budget.
Dit is verwoord in een presentatie, die de heer Bosman samen met de heer Besuyen
verzorgt.

Van deze presentatie is ook een hand-out en een situatieschetsgemaakt, waarnaar
kortheidshalve wordt verwezen. Deze zullen dan ook deel uitmaken van dit verslag.
Pauze
In de pauze kunnen ook de tekeningen en hand-outs nader worden bekeken
Vragen en opmerkingen naar aanleiding van het vorige agendapunt
Tot besluit van de heldere uiteenzetting is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Echter eerst enkele suggesties vanuit het publiek:
Band naast het “rijwielpad”is rijwielonvriendelijk, graag hier wat aan doen.
Toegang vanuit Klaassensweg naar Noorderdolver optisch smaller maken om het
verkeer hier al af te remmen.
Daar ook een betere 30 km aanduiding.
Ook 30 km aangeven in de bestrating.
V. Nodigt de nieuwe situatie de fietsers niet uit op het voetpad te gaan rijden?
A. Is dit een bezwaar.
V. Komt er langs het Olmenlaatje een trottoir?
A. Wellicht, als er geld voor is.
V. Is het niet beter het Olmenlaantje af te sluiten?
A. Wordt nog overwogen.
V. Hoe lang gaat de hele operatie duren.?
A. Zeker een half jaar.
V. Kan het straatnaambord van de Koddelaan worden herhaald na de afslag naar
Wozoco?
A. Wordt meegenomen.
V. Sluipverkeer tegengaan door handhaving.
A. In de praktijk komt hiervan weinig terecht, is ook niet mogelijk.
V. Wordt het definitieve plan nogmaals voorgelegd?
A. Wordt nog bekeken of dit nog zin heeft.
De voorzitter bedankt de inleiders voor de duidelijke uiteenzetting zowel voor- als na
de pauze.
Rondvraag
V. Kan er een website van de Dorpsraad komen?
A. Via Lein Lievense zal dit worden geregeld.
V. Het onkruid in De Tienden groeit weer de pan uit!
A. Wordt door gespeeld aan gemeentewerken.
V. Hoe staat het met het verlichtingsplan Zoutelande?
A. Er is onlangs een verlichtingsplan voor de gehele gemeente uitgevoerd. Mochten
er nog donkere vlekken zijn, dan de gemeente verwittigen.
V. Een zebrapad op de kruising Molenlweg-Nieuwstraat, hierom is al diverse malen
gevraagd, maar afgewezen. Moeten er nu echt eerst ongelukken gebeuren?
A. Wordt nogmaals in de verkeerscommissie behandeld.
V. Graag aandacht voor overhangend groen!
A. Servicenummer bellen.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met een dankwoord aan ieder.
De volgende openbare vergadering is op 3 juli 2007.

