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BEWONERSPLATFORM LEEFBAAR ZUIDDORPE
OPENBARE VERGADERING
VOOR IEDEREEN UIT ZUIDDORPE
’T KAAIKE WOENSDAG 5 APRIL 2017
NOTULEN

 

Welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal
woord van welkom aan Mariëtte van de Mini-bieb en de vertegenwoordigers van de
gemeente Terneuzen.

Notulen openbare vergadering 1 februari 2017

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

Bijeenkomst met bewoners Hoofdweg Noord 1 maart 2017
 
Op 1 maart 2017 heeft er een bijeenkomst plaats gehad waarvoor alle bewoners van
Hoofdweg Noord waren uitgenodigd. De problemen rond het fietspad zijn nogmaals
besproken en aan bewoners zelf is gevraagd om oplossingen aan te dragen. Enerzijds
hebben fietsers te weinig ruimte doordat automobilisten deels op het fietspad parkeren en
anderzijds klagen automobilisten over schade aan hun auto, voornamelijk aan de
zijspiegels. Het Bewonersplatform heeft hiervoor een ludieke actie ondernomen in de vorm
van een kerstkaart met een gedichtje om fietsers voortaan ruim baan te verlenen. Dit had
niet het gewenste effect. Op 1 maart was er daarom een bijeenkomst met een
verkeersdeskundige van de gemeente Terneuzen. De opkomst vanuit de bewoners van de
Hoofdweg Noord was helaas erg klein en de mensen waar het werkelijk om ging waren niet
aanwezig. De enige oplossing waarin we kunnen voorzien is nogmaals aangeven dat
parkeren op het fietspad niet mag en tegen de verkeersregels is. Auto’s kunnen en mogen
gewoon parkeren op de rijbaan en zullen dan ook vertragend werken op het doorgaande
verkeer. De bewoners van Hoofdweg Noord ontvangen hierover nog een officieel schrijven
van de gemeente Terneuzen, waarin zij worden geïnformeerd, dat men zich inzake
parkeren aan de verkeersregels dient te houden. Als laatste middel om dit probleem op te
lossen zal de gemeente Boa’s inzetten om bekeuringen uit te schrijven wanneer de
wegenverkeerswet wordt overtreden.
De grootste knelpunten in de bestrating van het fietspad zijn hersteld. De boomwortels
blijven voor problemen zorgen t.a.v. de bestrating. Onveilige situaties worden uiteraard
opgelost, maar verder wordt er niets meer hersteld aan het fietspad, zolang men er auto’s
op parkeert.
 
 
Ingekomen stukken
 

- Een initiatief van de kern Biervliet, de dorpsraad heeft daar alle zorg in kaart
gebracht en zij nodigen nu alle dorps- en wijkraden van de gemeente Terneuzen uit
voor een bijeenkomst op 11 april a.s. In deze bijeenkomst zal het vooral gaan over
de zorgvoorzieningen in de gemeente Terneuzen. Namens het Bewonersplatform
Leefbaar Zuiddorpe zullen Paul Cauwenberghs en Annemie van Roij hieraan
deelnemen.

- De Zonnebloem Auto, te huur voor het vervoer van mensen met een (tijdelijke)
beperking is vooral gericht op de mobiliteit. De huur bedraagt €40 per dag en voor
het overige moeten de brandstofkosten nog vergoed worden. De auto kan
telefonisch gereserveerd worden en afgehaald bij Welzorg. Er hoeft geen waarborg
voor betaald te worden. Er is plaats voor 1 rolstoel, de chauffeur en 3 passagiers.

 
Sporthal
 
Dhr. van Hoecke maakt een opmerking over de hoge tarieven voor de huur van de sporthal.
Het zijn de geldende prijzen binnen de gemeente Terneuzen en men moet er rekening mee



 
Dhr. van Hoecke maakt een opmerking over de hoge tarieven voor de huur van de sporthal.
Het zijn de geldende prijzen binnen de gemeente Terneuzen en men moet er rekening mee
houden dat daar ook schoonmaakkosten in zijn verrekend. De sporthal biedt andere
mogelijkheden dan ’t Kaaike, omdat je kunt huren per uur en ’t Kaaike wordt alleen
verhuurd per dagdeel. Vanuit de badminton vindt men de prijzen reëel, zeker wanneer
men de huur kan verdelen onder alle deelnemers aan de sportactiviteit. Alle geldende
prijzen zijn te vinden op de website van het Bewonersplatform,
www.leefbaarzuiddorpe.info

Mariëtte de Mul, Jet’s Mini-Bieb
 
De mini-bieb is een initiatief uit Amerika. Mariëtte heeft het initiatief, tot het faciliteren
van een mini-bieb in Zuiddorpe, ondernomen op een moment dat er veel voorzieningen
verdwenen in het dorp. Het is een kleine bieb in de vorm van een kast in haar voortuin. Je
kunt er boeken meenemen en ook achterlaten. Het is uitgegroeid tot een
ontmoetingsplaats er staat ook een bankje bij. Mensen maken er een praatje met elkaar
en kunnen vaak ook genieten van iets lekkers, dat past bij het seizoen. De bieb heeft vaste
klanten, die wekelijks een fietstochtje maken naar dit plekje en het gaat hier niet alleen
om mensen uit Zuiddorpe, maar ook uit omringende kernen.
De mini-bieb is aangesloten bij de Amerikaanse organisatie en staat op de wereldlijst van
mini-biebs en in het kleurboek dat is uitgegeven vanuit Amerika. Jet’s mini-bieb heeft ook
een facebook pagina. In samenwerking met het technasium van De Rede is er een project
uitgewerkt voor een mini-kinderbieb. Een HAVO-klas heeft de kinderbieb ontworpen en de
Timmerservice gaat de mini-kinderbieb realiseren. De gemeente Terneuzen legt er een
straatje rond. In deze kinderbieb zal er ook een systeem zijn genaamd
‘kinderzwerfboeken’. Deze boeken hoeven niet per se teruggebracht te worden, maar het
is de bedoeling dat ze doorgegeven worden. Het is een initiatief om analfabetisme tegen
te gaan.
Mariëtte heeft ook gereageerd op een artikel uit het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad,
waarin een inwoonster van Zuiddorpe wordt geïnterviewd, die in het dorp is komen wonen
vanwege de rust en de voorzieningen elders zoekt. Ze vertelde o.a. ook dat er geen
bibliotheek was in Zuiddorpe, maar Mariëtte heeft aangegeven bij de journalist dat haar
mini-bieb duidelijk in deze behoefte voorziet. Mariëtte merkt op dat er veel Belgische
mensen in Zuiddorpe komen wonen, wiens sociale leven zich voornamelijk afspeelt in
België. Ze spreekt haar zorgen uit over het dorp, omdat het contact tussen mensen wordt
gemist.
Er wordt gevraagd of Mariëtte behoefte heeft aan boeken voor haar mini-bieb. Ze geeft
aan dat dit wel recente, schone, nette boeken moeten zijn of klassiekers. Kinderboeken
zijn ook welkom, als ze actueel zijn. De mini-kinderbieb zal officieel geopend worden
samen met iemand vanuit de gemeente.
 
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 peuterspeelzaalactiviteiten in Zuiddorpe. Tijdens deze
vergadering kon de rapportage gepresenteerd worden door Annemie van Roij. De
vragenlijst is ingevuld voor ruim 30% van de kinderen van 0-4 jaar in Zuiddorpe (peildatum
01-01-2017) en daarmee representatief te noemen. Bovendien waren er ook reacties van
aanstaande ouders voor 4 kinderen die in 2017 geboren worden. Wanneer we de
uitkomsten verwerken in een prognose voor het totaal van 29 kinderen in de leeftijd van 0-
4 jaar komen we uit op een 13-tal kinderen dat gebruik zal maken van peuteronderwijs en
18 kinderen die kinderopvang nodig hebben. Hierin zijn de 4 kinderen die in 2017 geboren
worden meegenomen.
 
Koningsdag 2017

Samen met Daisy en Florian van Café ’t Gemeentehuis en Sander de Theije van Sanrobi zijn
we tot een middagprogramma gekomen, dat vooral ook gericht is op kleine kinderen. Voor
de kinderen die in België naar school gaan is er ook een mogelijkheid om deel te nemen.
We starten met een inloop van 15.00 – 15.30 uur. Tijdens de activiteit komt er een
straattheater en om 17.30 uur sluiten we af met de volksliederen en het oplaten van
ballonnen. Patrick’s frituur zal geopend zijn en iedereen die dat wil mag ook de frietjes
opeten in het café. Aansluitend kan iedereen nog blijven op het Oranjebal, zodat er voor
alle inwoners wat te vieren valt. Sanrobi sponsort het springkasteel en de
geluidsinstallatie. Er wordt ook voorzien in een start- en stempelpost in Café ‘t
Gemeentehuis voor de fietstocht van Groot-Axel. Het programma is doorgegeven aan het
Oranjecomité van Axel en zal ook opgenomen worden in het Axelse boekje wat wordt



alle inwoners wat te vieren valt. Sanrobi sponsort het springkasteel en de
geluidsinstallatie. Er wordt ook voorzien in een start- en stempelpost in Café ‘t
Gemeentehuis voor de fietstocht van Groot-Axel. Het programma is doorgegeven aan het
Oranjecomité van Axel en zal ook opgenomen worden in het Axelse boekje wat wordt
uitgegeven voor Koningsdag. De subsidie van € 787 van de gemeente Terneuzen is gestort
op de bankrekening van Bewonersplatform Leefbaar Zuiddorpe en in de volgende
vergadering zullen we onze uitgaven voor Koningsdag 2017 verantwoorden. De gemeente
levert ook de dranghekken af die nodig zijn om het Dorpsplein af te zetten, zodat het
veilig is voor onze kleintjes. De doorgaande weg blijft uiteraard open voor het verkeer.
Kaarten voor de ballonnen en flyers met het programma zijn gedrukt door de gemeente via
onze wijkcoördinator, Samantha Strooband. Er zijn voldoende flyers om deze ook te
verspreiden in Overslag. Ook de Belgische school daar wordt op de hoogte gesteld, zodat
kinderen uit Overslag die dat leuk vinden in Zuiddorpe Koningsdag kunnen komen vieren.
We hopen op een Oranjezon en een fijne dag voor iedereen.
 
Renovatie multifunctionele accommodatie ’t Kaaike

Bij de gemeenteraad is de renovatie van ’t Kaaike op 4 april 2017 besproken in de
commissie samenleving. De reacties waren overwegend positief en er is een vertrouwen
voor een ruime meerderheid, wanneer de renovatie voorgelegd wordt ter instemming aan
de gemeenteraad op 20 april a.s. Het krediet van €150.000 wordt besteed aan uitbreiding
en renovatie van de keuken, het vernieuwen van de toiletten, verbetering van de
akoestiek, een omheining aan de voorkant voor de kinderen, nieuwe vloeren, extra
aandacht voor veiligheid en energiebesparing. De nooduitgangen van ’t Kaaike en de
veiligheid in het algemeen zijn belangrijke aandachtspunten geweest.

Er wordt gevraagd of de overige wensen een reden zijn voor blijvende investeringen in de
accommodatie. Er is nu een keuze gemaakt en de wensenlijst blijft bij het
Bewonersplatform. Vanuit de gemeente is er geen extra budget voorzien voor wensen in de
toekomst. Wel is wat er nu uitgevoerd wordt een duurzame investering, wat betekent dat
al deze voorzieningen worden opgenomen in het regulier onderhoudsplan van de
gemeente. Een overkapping aan de voorkant van ’t Kaaike is niet mogelijk, want het
uiterlijk van het gebouw mag niet wijzigen.

Er wordt gevraagd of het speeltoestel van de Canisius verplaatst kan worden naar ’t
Kaaike, maar daarvoor is de ruimte rond het gebouw te beperkt.

Ook wordt opgemerkt dat de kindveilige omheining uitneembaar moet zijn en dat de
details daarvoor besproken zullen worden met de bouwcommissie.

Er wordt veel aandacht besteed aan de kinderen, terwijl zij ’t Kaaike maar sporadisch
gebruiken. Er is aandacht besteed bij het inwilligen van de wensen aan een juiste
verdeling tussen organisaties voor volwassenen en organisaties voor kinderen/jongeren.
Verder is er altijd een uitwijkmogelijkheid naar de sporthal.

Onze samenleving verandert snel en we moeten de organisatie van de activiteiten
aanpassen aan de behoeften van de jeugd. Het programma van de jeugdraad is bezorgd in
heel Zuiddorpe. De jeugdraad heeft een facebook pagina. Paul geeft aan dat alle
mogelijke activiteiten ook aangemeld kunnen worden op de website van Leefbaar
Zuiddorpe www.leefbaarzuiddorpe.info

 

 

Verenigingen kunnen zelf ook de handen uit de mouwen steken en werkzaamheden
verrichten voor de renovatie, o.a. sloopwerkzaamheden, tegeltjes verwijderen o.i.d. en in
ruil voor de kostenbespraring kunnen ze iets extra’s wensen, om aan te brengen in ‘t
Kaaike voor hun vereniging, b.v. een prijzenvitrine voor bekers etc. De extra’s komen ten
goede aan ’t Kaaike en niet aan specifiek materiaal voor de vereniging.

Donderdag 6 april komt er een expert voor de akoestiek samen met Onno Dooms.

Voor het verrichten van de werkzaamheden vraagt de gemeente offertes op bij
geïnteresseerde aannemers (doorgaans drie stuks). Elke aannemer kan een prijsopgave
doen en inschrijven voor het project ook Zuiddorpse aannemers. De opdracht kan niet met
voorkeur worden verleend aan een Zuiddorpse onderneming.

Speeltoestellen

De speeltoestellen voor de sporthal worden weinig gebruikt en tot de speeltoestellen op
het schoolplein hebben kinderen geen toegang. De plaats voor de sporthal is niet erg



Speeltoestellen

De speeltoestellen voor de sporthal worden weinig gebruikt en tot de speeltoestellen op
het schoolplein hebben kinderen geen toegang. De plaats voor de sporthal is niet erg
gunstig vanwege de bomen, die veel hars en groen geven op de toestellen, waardoor ze
doorgaans vies zijn. Het Bewonersplatform wil graag in overleg met het speelweekcomité
komen tot een besluit voor de definitieve plaatsing van de speeltoestellen. Annemie
benadert het speelweekcomité hierover per e-mail.

Informatievoorziening

Op www.leefbaarzuiddorpe.info kunnen bewoners van Zuiddorpe zich aanmelden voor de
mailinglijst. Daarmee kan men geïnformeerd blijven door agenda’s en verslagen van het
Bewonersplatform per mail te ontvangen.

Verkeersbord Wegelstuk

Het verkeersbord bij het Wegelstuk met de aanduiding ‘fietspad’ is niet duidelijk voor
fietsers, die dit naderen vanaf de Romerswaalestraat of de Boekweitstraat. Het pad is
veelvuldig opgenomen in fietsroutes en het verkeersbord zou een kwartslag gedraaid
moeten worden, zodat fietsers het vanuit de verte opmerken en weten hoe zij hun weg
kunnen vervolgen. Het gaat hier om een dubbel verkeersbord, wat ook ‘einde fietspad’
aanduidt. De rode streep is echter eenvoudig te verwijderen, wanneer vervolgens het bord
een kwartslag gedraaid wordt, kan het vanaf beide zijden worden gesignaleerd door de
fietsers. De gemeente Terneuzen gaat dit verzorgen.

Frituur Patrick

Patrick heeft een ontwerp ingediend voor een vaste constructie van een frietkraam van 
3 X 6 m. De gemeente staat open voor dit ontwerp en verwacht een uitgewerkt plan van
Patrick voor wat betreft de realisatie.

 

Busverbinding Axel - Zuiddorpe

De bus die om 15.54 uur vertrekt aan het station in Goes komt vanuit Terneuzen aan in
Axel om 17.04 uur. De buurtbus naar Zuiddorpe/Sas van Gent vertrekt vervolgens om
17.07. Deze bus wacht maximaal 10 minuten op aansluiting met de bus uit
Goes/Terneuzen. Wanneer passagiers aankomen vanuit Goes/Terneuzen om 17.34 uur is er
aansluiting mogelijk op bus 660 naar Hulst. Deze bus stopt aan de bonte Koe. Later is er de
mogelijkheid om een Haltetaxi aan te vragen 1,5 uur van tevoren. De extra kosten voor
deze voorziening komen wel bovenop het busabonnement. Het probleem dat de Haltetaxi
pas op zijn vroegst gaat rijden vanaf 19.00 uur is ondertussen opgelost i.s.m. de provincie
Zeeland. De Haltetaxi rijdt voortaan vanaf 18.00 uur.

Bloembakken bij ‘t Kaaike

Stichting ’t Kaaike heeft kruiden aangeplant in deze bakken. Een vriendelijk verzoek aan
iedereen die gebruik wil maken van de kruiden, pluk of knip met beleid en laat de plantjes
verder geworteld in de aarde. Stichting ’t Kaaike heeft al nieuwe kruiden moeten
aanplanten vanwege al te ijverige plukkers die ook de wortels van de planten meegenomen
hebben. U wordt van harte uitgenodigd om van de kruiden te genieten en u kunt het
assortiment ook aanvullen wanneer u stekjes over hebt. Wel graag aanvullen met
winterharde kruiden.

Digibord

Dit bord dient voor openbare informatie van ondernemingen en verenigingen uit
Zuiddorpe. Ook het Bewonersplatform Leefbaar Zuiddorpe plaatst daar informatie op, o.a.
het programma voor Koningsdag. Het bord staat aan van 10.00 – 22.00 uur. Jet’s mini-bieb
staat er niet op.

Rondvraag

Het uitnodigen van leden van de gemeenteraad voor openbare vergaderingen van het
Bewonersplatform is niet gebruikelijk. Af en toe komen er wel geïnteresseerden vanuit de
lokale politiek en zij zijn uiteraard van harte welkom. De gemeente is in de vergadering
altijd vertegenwoordigd door de wijkcoördinator, Samantha Strooband.

Het scheiden van afval wordt door veel mensen opgevolgd, maar de containers voor glas,
kleding en plastic zijn vaak overvol en mensen zetten het afval er dan gewoon naast. De



altijd vertegenwoordigd door de wijkcoördinator, Samantha Strooband.

Het scheiden van afval wordt door veel mensen opgevolgd, maar de containers voor glas,
kleding en plastic zijn vaak overvol en mensen zetten het afval er dan gewoon naast. De
gemeente zal de containers vaker legen, maar vraagt omgekeerd ook aan de bevolking, om
overvolle containers te melden. Een mogelijke tip: wanneer de container vol lijkt, is er
aan de achterkant vaak nog ruimte om er iets in te deponeren. De openbare containers
worden ook vaak gebruikt voor sluikstort vanuit België. De gemeente kan hier weinig tegen
ondernemen, maar heeft liever dat het afval in de containers wordt gegooid, dan wanneer
de mensen het in de polder achterlaten. Bij het milieupark in de Koegors worden
bestuurders van auto’s met een Belgisch kenteken gecontroleerd op een Nederlandse
registratie.

Het gootje en de strook op het Dorpsplein aan de zijde van café, kapsalon en restaurant
kan gewijzigd worden. Door de kleur van de klinkers wordt dit vaak aangezien voor een
fietsstrookje. Dit is misleidend want daar is het niet voor bestemd en ook niet veilig. Dit
strookje kan anders bestraat worden en toegevoegd aan het trottoir. De schuine rand moet
blijven voor de in- en uitritten voor auto’s. In de vergadering wordt echter aangegeven dat
het strookje vaak gebruikt wordt voor kinderwagens of rolstoelen, om de hobbelige
kinderkopjes te vermijden. De conclusie is dat de bestaande bestrating wordt
gehandhaafd.

De problemen met de claxonerende automobilist zijn opgeloste i.s.m./ de wijkagent.

Er is aangegeven door inwoners dat de gevel van het woonhuis waar voorheen de
supermarkt was aangebouwd er slecht uitziet. Na afbraak van de voormalige supermarkt is
de gevel van dit huis niet hersteld. Dit huis is echter particulier bezit en de gemeente is
niet op de hoogte van de afspraken die er destijds zijn gemaakt bij de sloop. Woongoed
was verantwoordelijk voor de sloop en gaat na wat er destijds is besloten ten aanzien van
de gevel. Woongoed is aangesproken door onze wijkcoördinator om aanwezig te zijn op
openbare vergaderingen, om uitsluitsel te kunnen geven wanneer er dergelijke zaken aan
de orde komen. Dit geldt eveneens voor het Waterschap, dat verantwoordelijk is voor een
groot deel van de infrastructuur in het poldergebied van Zuiddorpe.

De wethouder, Frank Deij, biedt zijn excuses aan voor het niet melden van zijn
afwezigheid tijdens deze vergadering.

De volgende openbare vergadering is gepland op woensdag 7 juni 2017.

Actiepunten

- Overeenkomst met SteVo voor gebruik kantine bij de sporthal;

- Opstellen projectplan “Kern met pit”;

- Informatie computercursus voor beginners;

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

- Aandachtspunt zijn de afgevaardigden voor de belangengroepen;

- Officiële brief van de gemeente Terneuzen aan de bewoners van Hoofdweg Noord,
Zuiddorpe inzake parkeren op het fietspad;

- Paul en Annemie bezoeken de bijeenkomst, georganiseerd door de dorpsraad
Biervliet, over de zorgvoorzieningen in Terneuzen op 11 april a.s.

- Uitreiken van de prentenboeken, die verloot zijn onder de deelnemers aan de
enquête ‘0-4 jarigen opvang’;

- Verzending van de rapportage naar alle belanghebbenden;

- Verspreiden flyers Koningsdag 2017 in Zuiddorpe en Overslag;

- Medewerking aan de organisatie van Koningsdag 2017 en verantwoording van de
financiële middelen;

- Voortgang renovatie multifunctionele accommodatie ’t Kaaike;

- Plan t.a.v. de plaatsing van de speeltoestellen;

- Mailinglijst Bewonersplatform en informatie op het digibord actualiseren;



- Plan t.a.v. de plaatsing van de speeltoestellen;

- Mailinglijst Bewonersplatform en informatie op het digibord actualiseren;

- Verkeersbord Wegelstuk duidelijk zichtbaar plaatsen;

- Afvalcontainers glas, kleding en plastic vaker legen en een melding maken wanneer
ze overvol raken;

- Contact opnemen met de eigenaar van het woonhuis naast de voormalige supermarkt,
om afspraken t.a.v. de gevel te achterhalen.

AvR

leefbaar.zuiddorpe@gmail.com

www.facebook.com/leefzuiddorpe


