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Tijdens de inloop-avond werd er gemeld dat na het injecteren van de bomen, een 
paar klinkers omhoog werden gedrukt. Wim van Soelen van Team Groenbeheer is op 
22 juli ter plaatse gaan kijken naar alle boomspiegels, maar hij constateerde geen 
onregelmatigheden. Natuurlijk liggen er hier en daar klinkers wel wat omhoog, 
maar dat was altijd al vanwege de wortels van de bomen. Mocht er toch een 
klinker zodanig liggen dat het gevaar oplevert, dan a.u.b. hiervan een MOR-melding 
maken.  

In mei is er een foto gestuurd van een distel, tegenover de Schaapdijkstraat en 
onlangs opnieuw een foto van een distelfamilie. Wim van Soelen (Groenbeheer) 
heeft geconstateerd dat de distel(s) op particulier terrein staan. Hij heeft contact 
gezocht met de eigenaar. Die is hier een natuurlijke begroeiing aan het creëren. De 
gemeente kan hier verder niets tegen ondernemen.  

De opgeheven ondernemersvereniging ‘Mooi Zuiddorpe’ had nog wat geld in kas. Ze 
willen hiermee iets fysiek terug doen voor Zuiddorpe en hebben een mooie 
picknickbank gekocht. Ze willen deze bank graag bij de pomp neerzetten, zodat 
daar nog meer mensen kunnen zitten. Dit is een mooi gebaar en een verdere 
verfraaiing van ons Dorpsplein. De bank zou geplaatst worden nadat de lindebomen 
voor de tweede maal geïnjecteerd zijn tegen de luis. Deze injectieronde is reeds 
voltooid, zodat we de bank binnenkort wel zien verschijnen. We hopen dat er veel 
mensen van zullen genieten.  

Er werd gevraagd of de nieuwe, tijdelijke, grijze lichtmast op het Dorpsplein 
verplaatst kan worden, want de mast wordt geraakt door de extra lange 
aanhangers van tractoren. Verplaatsing is echter niet zo simpel in verband met de 
bekabeling.  

Na de zomervakantie wordt er aandacht besteed aan de prullenbakken. De 
bedoeling is dat er qua uiterlijk en plaatsing efficiency en harmonie wordt 
aangebracht. 

Er was een verzoek om van het stukje Sint Katrijnstraat (komende vanaf de 
Hoofdweg Noord), éénrichtingsverkeer te maken. De smalle rijbaan en 
belemmering van het zicht door een heg leveren volgens een bewoner gevaarlijke 
situaties op.  

leefbaar.zuiddorpe@gmail.com 

www.facebook.com/leefzuiddorpe 

www.zuiddorpe.info



Het was de eerste keer dat deze vraag werd gesteld. Het gaat hier echter vooral 
om bestemmingsverkeer. Dat automobilisten moeten opletten is helemaal zo erg 
niet, dat remt de snelheid. Eenrichtingsverkeer verhoogt de kans op harder rijden. 
In september wordt het verzoek wel besproken in het verkeersoverleg van de 
gemeente Terneuzen.  

De opritten bij de huizen aan de Hoofdweg Noord, die direct grenzen aan het 
voetpad worden ook vaak gebruikt door bezoek. De auto wordt geparkeerd achter 
de auto van de huiseigenaar en de lengte van de oprit voorziet dan niet in 
voldoende ruimte. Vaak staat zo’n auto dan gedeeltelijk op het voetpad, soms 
zodanig dat voetgangers er nog nauwelijks langs kunnen.  

Het vonnis van de rechter over de parkeerstrook in de Sint Marcusstraat is door de 
gemeente enkel gecommuniceerd via de website. Direct betrokken bewoners 
hadden verwacht per brief in kennis te worden gesteld van dit vonnis. Op de 
website van de gemeente wordt weinig gekeken.  
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