Verslag overleg dorpsraad Ritthem, DNWG Infra BV en gemeente
Vlissingen d.d. 8 maart 2018
Aanwezig:
- namens de dorpsraad: de heren V/d Broeke, V/d Sluis en De Visser
- namens DNWG Infra BV: de heer Van Beers (gedeeltelijk)
- namens de gemeente: de heren Vader (gedeeltelijk), De Jonge (gedeeltelijk) en Stevense
1. Opening en voorstelrondje
2. Container scheepsspotters dijk Westerschelde (Ritthem)
Wethouder De Jonge informeert de dorpsraad over de stand van zaken. De nieuw te
plaatsen container wordt eigendom van de gemeente Vlissingen. Hoofdsponsor is
Multraship. Dit bedrijf zal de container ook een maritieme “look” (laten) geven.
Toezicht op en onderhoud van de container zijn nog punten van aandacht. Van de
(niet-verenigde) scheepsspotters wordt zelfwerkzaamheid verwacht waar het gaat om
het onderhoud en beheer. Afspraken daarover zijn in de maak.
3. Brief d.d. 9 februari 2018 van DNWG Infra BV inzake werkzaamheden aan
ondergrondse infrastructuur Zandweg en Havenweg
De heer Van Beers geeft een toelichting op de brief. Volgens de dorpsraad is de brief
behoorlijk “binnengekomen” bij de bewoners van Zandweg en Havenweg. Er leven
nog veel vragen, waar de brief geen of niet afdoende antwoord op geeft. Er doen
inmiddels ook de nodige “cowboyverhalen” de ronde. Dat is niet goed. Besloten wordt
alsnog een informatiebijeenkomst te organiseren en wel op zo kort mogelijke termijn.
De gemeente zal daarvoor een uitnodigingsbrief maken. De brief wordt mede namens
dorpsraad en DNWG Infra BV verstuurd. Beoogde locatie voor de informatiebijeenkomst is het dorpshuis. DNWG Infra BV zorgt voor de verzendlijst. De gemeente
plaatst tevens een berichtje op internet en in de “Blauw geruite kiel”.
4. Stand van zaken Markaz
De met de agenda meegezonden nieuwsbrief Markaz van december 2017 wordt voor
kennisgeving aangenomen. Desgevraagd deelt de gemeente nog mede dat omtrent
de hoogte van de bebouwing op het kazerneterrein en wel/niet overdekte schietbaan
momenteel geen nieuws te melden valt. Daar valt pas iets over te zeggen als de
consortia aan het tekenen gaan. De naturistencamping mag nog tot 1 september
2018 op de belt blijven, zo is recent bekend gemaakt door het ministerie van
Defensie. De gemeente wacht met vertrouwen de uitspraak af van de rechtbank met
betrekking tot het ingestelde beroep tegen de nieuwe locatie van de
naturistencamping. De gemeente is het met de dorpsraad eens dat de negatieve
publiciteit over de verhuizing van de mariniers naar Zeeland het project geen goed
doet en ook schadelijk is of kan zijn voor het imago van Zeeland.
5. Rondvraag.
Geen punten.
6. Sluiting.

