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BEWONERSPLATFORM LEEFBAAR 
ZUIDDORPE 

OPENBARE VERGADERING  
VOOR IEDEREEN UIT ZUIDDORPE 

’T KAAIKE WOENSDAG 1 FEBRUARI 2017 

NOTULEN 

Welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal 
woord van welkom aan Dhr. Witteveen namens het provinciale Openbaar Vervoer; Elly v.d. 
Ree van de Regiobank; de wijkagent Jos van Westen en de vertegenwoordigers van de 
gemeente Terneuzen. 

Notulen openbare vergadering 7 december 2016 

Hierover waren geen op- of aanmerkingen en bij deze zijn ze vastgesteld. 

Dhr. Witteveen Openbaar Vervoer provincie Zeeland 

 
Dhr. Witteveen wil vooral ingaan op de vragen die er leven onder de bevolking. Voor 
Zuiddorpe gaat het vooral om de aansluiting Axel-Zuiddorpe. Leerlingen die uit Goes 
komen, missen de laatste bus die uit Axel vertrekt naar Zuiddorpe. Een oplossing voor dit 
probleem zou zijn om de buurtbus vanuit Axel later te laten vertrekken, zodat er 
aansluiting is op de bus die vanuit Goes komt  

Het Bewonersplatform wordt door Dhr. Witteveen op de hoogte gehouden of deze oplossing 

gerealiseerd kan worden en of dit naar tevredenheid functioneert.  
Voor 2014 had elk dorp in Zeeland busverbindingen. In de huidige situatie worden de 
onrendabele verbindingen niet meer onderhouden. Een alternatief is de haltetaxi, die 
fungeert als vangnet. Deze haltetaxi moet wel 1,5 uur van tevoren worden besteld per 
telefoon 088-2358000 of per e-mail info@haltetaxi.nl . Op www.zeeland.nl/haltetaxi vindt 
u uitgebreide informatie over het aanvragen van een pas voor de haltetaxi. De verbinding 
met Overslag is vervallen, in de toekomst wil men daar wel een verbinding per haltetaxi 

realiseren. 
De bus rijdt in Zuiddorpe niet langs het bushokje op het Dorpsplein, als mensen daar 
wachten worden ze niet meegenomen. Reizigers moeten wel zelf de bus aanhouden als ze 
mee willen rijden, dus ze moeten er zelf voor zorgen dat ze zichtbaar zijn voor de 
chauffeur. Er is door de gemeente wel voorzien in een fietsenrek bij de bushalte op het 
Dorpsplein, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. 
Het komt regelmatig voor dat er te weinig plaats is in de bus, waardoor leerlingen moeten 
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wachten op de volgende bus en vervolgens te laat op school komen. De planning van 
drukke lijnen is vaak lastig er gaat vaak een periode van drie weken overheen, voordat dit 
gerealiseerd is en er bussen rijden die voldoende plaatsen bieden. Op www.zeeland.nl/ov 
vindt u uitgebreide informatie over het openbaar vervoer in de provincie Zeeland en uw 
vragen, klachten of tips kunt u altijd melden per e-mail ov-concessie@zeeland.nl .  

Elly v.d. Ree Regiobank Axel 

De Regiobank Axel is gevestigd in het voormalige kantoor van de Rabobank. Er zijn 
meerdere dienstverlenende instanties gevestigd in dit kantoor: Administratiekantoor Putter 
& De Boer; Huis & Hypotheek (Mw. De Deckere-Rinn) en de Regiobank opereert onder 
assurantiekantoor Franse & Partners B.V.  
De Regiobank wil persoonlijk contact met de klanten, wat ook mogelijk is in de avonduren. 
Er kunnen ook afspraken gemaakt worden voor huisbezoek. Naast alle digitale 
mogelijkheden, zoals internetbankieren en een app op uw iPhone, heeft de Regiobank ook 
nog de mogelijkheid om de handelingen schriftelijk te realiseren. De bank hanteert ook 
nog overschrijvingsformulieren. U wordt altijd geholpen door dezelfde mensen en voor een 
bezoek aan de Regiobank is geen afspraak nodig. De spaarrekening geeft over het 
algemeen een iets hogere rente dan bij andere banken en hoeft niet verbonden te zijn met 
een betaalrekening van de Regiobank, dat kan met iedere willekeurige betaalrekening bij 
een andere bank. De Regiobank voorziet ook in een Jeugdrekening, o.a. voor scholieren, 

die regelmatig worden geconfronteerd met digitaal betalingsverkeer. 
Overstappen naar de Regiobank valt mee met de overstapservice. Het aanschrijven van de 
vaste contacten doet u samen met de medewerker van de Regiobank. De bank is in haar 
service laagdrempelig, wil service aanbieden in de buurt en er is lokale betrokkenheid. De 
Regiobank kan geen pinautomaat bekostigen voor Zuiddorpe, zelfs in Axel heeft de bank 
geen pinautomaat. Bij activiteiten in Zuiddorpe kan er wel gekeken worden naar de 
mogelijkheden van een evenementen-pinautomaat, die dan gekoppeld is aan de rekening 

van het evenement. Hier moet de organisatie zelf voor zorgen. 
De Regiobanken werken zelfstandig, alle kantoren zijn individueel, er worden alleen 
diensten verleend aan de eigen klanten. Geld storten op de betaalrekening is voor 
particulieren gratis. De maandelijkse kosten van een betaalrekening zijn € 1,95. 
In eerste instantie komt de Regiobank op afspraak naar Zuiddorpe in de vorm van 
huisbezoeken. Wanneer er frequente behoefte blijkt aan plaatselijke service, dan kan er 
structureel iets worden afgesproken. 

Enquête 0-4 jarigen opvang  
 
Aan alle inwoners van Zuiddorpe en Overslag NL is een enquête verstuurd om de behoefte 
te peilen voor kinderopvang en peuterspeelzaal-activiteiten in Zuiddorpe. Bij de enquête is 
een envelop gevoegd met een antwoordnummer, waarmee de ingevulde vragenlijst gratis 
verstuurd kan worden naar de gemeente Terneuzen. De enquête kan ook rechtstreeks in de 
brievenbus van Romerswaalestraat 2, Zuiddorpe worden gedeponeerd. De werkgroep, 
Gerlinde Koster-Hamelink, Mieke van Valen en Annemie van Roij doen verslag van de 
peiling. Het is nu nog te vroeg om vervolgstappen te ondernemen zoals locatie of 
opvanginstantie die een en ander gaat ondernemen. Eerst moet de behoefte duidelijk zijn, 
dit wordt dus vervolgd. 
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Koningsdag 2017 
 
Er zijn vorig jaar afspraken gemaakt met Peter Snoodijk voor een nadere samenwerking 
met Axel, hierover nemen we contact op met het Oranjecomité Axel. Het Speelweek-
comité is bereid om iets te organiseren in Zuiddorpe voor de kinderen, waarbij ze rekening 
kunnen houden met de schooltijden in België. Bovendien kan er ook gedacht worden aan 
een specifieke activiteit voor de peuters in het dorp. Koningsdag is ook voor de 
volwassenen, wat kunnen we ondernemen met de verenigingen? 8 februari neemt Annemie 
van Roij deel aan de vergadering van Mooi Zuiddorpe om te kijken of er vanuit 
verenigingen en ondernemers mogelijkheden zijn.  

Verbouwing multifunctionele accommodatie ’t Kaaike  
 
Vanuit de reacties van de verenigingen is er door de bouwcommissie, samengesteld uit 
afgevaardigden van verenigingen, ‘t Kaaike en het Bewonersplatform, een behoeften top 
10 opgesteld, waarin o.a.: de vloeren, de keuken, de toiletten en de akoestiek zijn 
opgenomen. De kosten worden momenteel doorberekend en dan gaat de planning naar de 
Gemeenteraad. Op dit moment zijn er nog geen wijzigingen in de prioriteiten. Er is 
toegezegd dat de opbrengst van de verkoop van de brandweerkazerne wordt gebruikt voor 
de verbouwing van ’t Kaaike. De planning komt op de agenda van de Gemeenteraad in juni 
2017. De werkzaamheden worden dan uitgevoerd in de zomer van 2017 en oplevering is 
voorzien eind 2017. Tijdelijke uitwijkmogelijkheden tijdens de verbouwing zijn de sporthal 
en het schuttersgebouw. 

Wijkagent Jos van Westen 

In de afgelopen periode is er één inbraak geweest in Zuiddorpe. Wat betreft handhaving 
gaat de politie thematisch werken. Er wordt vooral gelet op ruiten krabben, niet handsfree 
bellen en bumper kleven. 

Parkeren Hoofdweg Noord / Fietspad 
 
De ludieke actie in de vorm van een kerstkaart heeft niet het gewenste effect opgeleverd. 
Het Bewonersplatform en vertegenwoordigers van de gemeente Terneuzen willen nu het 
gesprek aangaan met de bewoners van beide zijden van de Hoofdweg Noord. Dit is gepland 
op 1 maart 2017. Het gesprek zal dan in eerste instantie gaan over een oplossing voor het 
parkeren en de veiligheid van de fietsers die gebruik maken van het fietspad. Ook komen 
de overige onveilige verkeerssituaties aan de orde en zoeken we gezamenlijk naar 
oplossingen waar iedereen zich aan kan houden.  

Sleutelbeheer sporthal 

De beheerderstaken voor de sporthal worden namens het Bewonersplatform waargenomen 
door Paul Cauwenberghs en wanneer hij niet aanwezig is kan men de sleutel ophalen bij 
Els van de Vijver. Er wordt een reglement bekend gemaakt op onze facebook pagina en op 
Mooi Zuiddorpe. Voor grotere evenementen streven we naar een overeenkomst met SteVo 
voor het gebruik van de kantine. 

“Kern met pit” 
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Het is de bedoeling om verenigingen te laten samenwerken in een dorpsmoestuin. Het gaat 
hier om het tuinieren, het oogsten en bereiden van een maaltijd voor de meewerkende 
verenigingen. In september kunnen we een aanvraag doen bij “Kern met pit” met een 
uitgewerkt projectplan. 

Bloembakken met kruiden 

De laurier wordt aangeplant door Stichting ’t Kaaike en het Bewonersplatform vult dit aan 
met wintervaste kruiden. Inwoners van Zuiddorpe zijn vrij om er ook verschillende 
wintervaste kruiden in te planten. Omgekeerd kan er natuurlijk ook door iedereen uit 
geoogst worden voor het bereiden van gerechten thuis. 

Bushalte Bonte Koe 

De bewoner van Waterhuisstraat 3 faciliteert de bushalte aan zijn zijde van de Bonte Koe. 
Hij heeft voorzien in een fietsenrek, houdt de plek regelmatig vrij van zwerfvuil en heeft 
er zelfs een stukje voor bestraat. De halte aan deze zijde van de bonte Koe wordt het 
meest gebruikt, maar alleen aan de overzijde is een abri geplaatst, waar het onkruid nu is 
verwijderd. 

Huisartsenpraktijk Koewacht 

Voor de patiënten uit Zuiddorpe verandert er weinig. De spreekuren op maandag, 
woensdag en vrijdag blijven vooralsnog hetzelfde en de medicatie levering vindt ook nog 
steeds plaats in de Soka-locatie. In de prikdienst wordt voorzien als voorheen. 

Cursus “Werken met de digitale overheid” 

Dit was een geslaagde cursus en wordt mogelijk gevolgd door een computercursus voor 
beginners. Wij houden u op de hoogte. 

Rondvraag 

“Tussen Kaai en Kerk” een activiteit rond Joost van Ghistele was zeer geslaagd. 

De school is getaxeerd en gaat in de verkoop. 

De familie Van Adel heeft de brandweerkazerne gekocht en is gestart met enige 
werkzaamheden.  

Er wordt gevraagd om de wensen van de bevolking van Zuiddorpe die zijn geïnventariseerd 
tijdens de eerste twee bijeenkomsten met de gemeente Terneuzen weer te geven in een 
actie- en aandacht lijst, waarna ze in de openbare vergaderingen aan de orde kunnen 
komen en daadwerkelijk in samenwerking gerealiseerd kunnen worden. 

Voor een project voor vrijwilligersdagen NL-doet op 10 en 11 maart 2017 wordt gedacht 
aan de Kerkepaden. Hiervoor neemt Annemie van Roij contact op met Christianne Buijs. 

Wanneer Zuiddorpenaren hun e-mailadres bij ons bekend maken, communiceren we in de 
toekomst de notulen en de agenda’s van de vergaderingen digitaal. Verder kan iedereen 
ook terecht op onze facebook pagina www.facebook.com/leefzuiddorpe . 
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Tot nu toe hebben zich nog maar twee personen gemeld als afgevaardigden voor 
belangengroepen, Roger van Hoecke voor de senioren en Cindy Cauwenberghs voor mensen 
met een beperking. 

De volgende openbare vergadering is gepland op woensdag 5 april 2017. 

Actiepunten 

- Opvolgen oplossing aansluiting bus vanuit Goes op de lijn Axel-Zuiddorpe; 

- Flyer van de Haltetaxi publiceren op de facebook pagina van het Bewonersplatform. 
Uitgevoerd 7 februari 2017 ; 

- Rapportage van de behoeftepeiling voor de opvang van 0-4 jarigen; 

- Contact opnemen met Peter Snoodijk van Oranjecomité Axel; 

- Bijwonen vergadering Mooi Zuiddorpe om mogelijkheden Koningsdag te 
inventariseren; 

- Bewoners Hoofdweg Noord uitnodigen voor overleg veilige verkeerssituatie op 
woensdag 1 maart 2017; 

- Overeenkomst met SteVo voor gebruik kantine bij de sporthal; 

- Opstellen projectplan “Kern met pit”; 

- Wintervaste laurier aanplanten in bloembakken bij ’t Kaaike; 

- Informatie computercursus voor beginners; 

- Actie- en aandacht lijst opstellen met de wensen van de Zuiddorpse bevolking; 

- Contact opnemen met Christianne Buijs over onderhoud Kerkepaden; 

- E-mailadresgroep aanleggen voor de digitale communicatie. Dit wordt geïnstalleerd 
door Cindy Cauwenberghs en Annet Hekkert; 

- Jet’s Minibieb uitnodigen voor de vergadering van woensdag 5 april 2017 ; 

- Aandachtspunt zijn de afgevaardigden voor de belangengroepen. 

AvR
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