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BEWONERSPLATFORM LEEFBAAR ZUIDDORPE ACTIEPUNTEN LEEFBAARHEID 

EVALUATIE OPENBARE VERGADERING 5 APRIL 2017  
’T KAAIKE WOENSDAG 3 MEI 2017  
NOTULEN 

Opening  
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 

Notulen  
De notulen van 1 maart 2017 van de bijeenkomst met de bewoners van Hoofdweg Noord en 
de Evaluatievergadering worden zonder opmerkingen aangenomen. De opmerkingen over 
de notulen van de openbare vergadering van 5 april 2017 aangaande de speeltoestellen; 
het verkeersbord bij het Wegelstuk; Frituur Patrick; Zonnebloemauto; bushalte en 
afwezigheid Woongoed en Waterschap bij openbare vergaderingen, worden door Annemie 
opgenomen in de notulen. 

Ingekomen stukken  
Concept standplaatsenbeleid. Annemie stuurt vanavond na de vergadering nog een mail 
naar Astrid Zegers (Juridisch medewerker vergunningen) met de opmerkingen van het 
Bewonersplatform. Wij hebben een vraag betreffende de hoogte van de leges voor 
tijdelijke en incidentele standplaatsen; wij willen wijzen op het verlagen van de tarieven 
voor standplaatsen in dunbevolkte gebieden en wij zien graag een aanvulling bij punt 11 
van blz. 25, zodat een ondernemer een afwezigheid van meer dan vier weken met redenen 
kan omkleden, waardoor het geen nadelige gevolgen hoeft te hebben.  
Paul en Annemie gaan naar de PCG-voorjaarsbijeenkomst op 10 mei om 19.30 uur in 
Buurthuis De Kameleon over openbaar vervoer en Wmo vervoer nu en in de toekomst. 
Mogelijk sluit Els zich ook nog aan. 
Valesca heeft gereageerd n.a.v. de rapportage van het onderzoek naar de behoeften voor 
0-4 jarigen opvang in Zuiddorpe. Zij biedt aan het rapport onder de aandacht te brengen 
van de kinderopvangorganisaties die peuterspeelzaalwerk aanbieden in de gemeente 
Terneuzen. Het Bewonersplatform besluit om hier gebruik van te maken. Annemie zal dit 
verzoek indienen bij Valesca. 

Voortgang Bouwcommissie 
De opdracht voor de renovatie wordt aanbesteed. Ondernemers kunnen hierop inschrijven. 
Zuiddorpse ondernemers krijgen geen voorrang. We kunnen de ondernemers wel op de 
publicatie attenderen.  
Er is in de vergadering gevraagd om een speeltoestel te plaatsen bij ’t Kaaike. Hier is 
echter geen ruimte voor. Er bestaat wel een mogelijkheid, om wanneer er vanwege 
vrijwilligerswerk geld vrijkomt voor extra wensen, dit te besteden aan een spel dat 
verwerkt kan worden in de bestrating voor ’t Kaaike. 

Gesprek met Igno Pröpper  
Dit extern onderzoeksbureau is door de gemeente in de arm genomen, om 
burgerparticipatie te ontwikkelen via dorps- en wijkraden. Hiervoor waren gesprekken 
gepland met een aantal dorpsraden, o.a. Koewacht en Zuiddorpe, een dorpsraad die al 
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lang bestaat en een dorpsraad die pas is opgericht en in die zin elkaars tegengestelden; 
dorpsraden die op zoek zijn naar een nieuwe impuls (o.a. Biervliet), de wijkraad van de 
binnenstad van Terneuzen met zijn diverse bevolking. Annemie heeft een persoonlijk 
gesprek gehad met Igno Pröpper op maandag 1 mei. Zij heeft de gang van zaken 
aangegeven. Zuiddorpe verloor in snel tempo de voorzieningen en er ontstond bezorgdheid 
over de leefbaarheid van de kern. Vanuit informatieavonden met de bevolking is er 
besloten tot het oprichten van een Bewonersplatform. Annemie heeft aangegeven waar op 
het ogenblik aan gewerkt wordt, zoals renovatie van ’t Kaaike tot multi functionele 
accommodatie, behoeftepeiling 0-4 jarigen opvang, verfraaiing Dorpsplein. De 
samenwerking met de wijkcoördinator wordt als positief ervaren, wijkagent en wethouder 
zijn zoveel mogelijk aanwezig tijdens de openbare vergaderingen, de aanwezigheid van 
Woongoed en het Waterschap wordt gemist. De mailwisseling met Valesca en het 
onderzoeksrapport 0-4 jarigen opvang zijn doorgestuurd naar Igno Pröpper. 15 mei is er een 
bijeenkomst van alle dorps- en wijkraden met vertegenwoordigers van de gemeente en 
Igno Pröpper. Paul gaat hier naar toe namens het Bewonersplatform. Mogelijk is dit ook een 
gelegenheid om Siedurpe te promoten met onze boekweit-hartjes. Paul bestelt voor dit 
doel ook een stempeltje om afdrukken te maken in de koekjes. 

Actie- en aandachtslijst  
Hierbij wordt afgesproken om een promotiebericht voor het gebruik van de sporthal te 
zetten op de facebookpagina van Leefbaar Zuiddorpe. Paul zal hiervoor zorgen en 
Samantha zal dit vervolgens delen op het gemeente account. Paul zal ook nagaan op welke 
dag(en) de wielerwedstrijden worden gehouden in het 3e weekend van juni. Hij zal dan 
Sanrobi benaderen voor het gebruik van het springkasteel en de kermisattracties die in 
Zuiddorpe aanwezig zijn op de Boekweitfeesten. Op deze manier creëren we weer de sfeer 
van een kermis. Verder worden alle vraagtekens weggewerkt, zodat de lijst compleet is 
voor de openbare vergadering op 7 juni 2017. Annemie past dit aan in het document. 

Evaluatie Koningsdag  
Er was een goede opkomst vooral van onze doelgroep, de peuters. Het springkasteel van 
Sanrobi was een groot succes, de kinderen hebben zich hier echt op vermaakt. De 
samenwerking tussen het café, bewonersplatform, Sanrobi en Frituur Patrick was perfect. 
Het is voor herhaling vatbaar en we willen er dan ook de verenigingen van Zuiddorpe bij 
betrekken. Het bedrag dat we hebben overgehouden van de subsidie kunnen we op een 
spaarrekening zetten, die hoort bij de betaalrekening van het bewonersplatform. Hierover 
wordt nog met Daisy, Florian en Sander overlegd. Wanneer we een afzonderlijk oranje-
comité oprichten hoort hier ook een notariële akte bij met notariskosten die het comité 
zelf moet dragen. Tijdens de openbare vergadering worden de aanwezigen op de hoogte 
gebracht van de baten en kosten. 

Actiepunten 

- Overeenkomst met SteVo over gebruik kantine bij de sporthal. Paul pakt dit op met 
Ronald Groothaert; 
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- Er is weinig draagvlak voor het idee rond de moestuin in het kader van “kern met 
pit”. Eventueel kunnen we een ander project indienen, zoals de verfraaiing van het 
Dorpsplein; 

- De computercursus voor beginners zal opgestart worden in september. AanZ staat 
hier positief tegenover. 

- Als afgevaardigde van een belangengroep hebben zich nog maar twee personen 
aangediend, dit punt nemen we mee naar onze volgende openbare vergadering. 

- De officiële brief aan de bewoners van Hoofdweg Noord komt pas na de 
zomervakantie. Er komt dan wel een lange periode tussen de vergadering van  
1 maart jl. en de realisatie van de afspraken die destijds gemaakt zijn. 

- Bijeenkomst in Biervliet 
Biervliet heeft de sociale kaart uitgewerkt en informeert de inwoners hier frequent 
over via het informatiekrantje. Naast digitale communicatie is hier communicatie 
op papier ook van belang. In Biervliet en Sluiskil is een zorgbalie ingericht, waar 
inwoners gratis advies kunnen inwinnen rond ondersteuning gerelateerde vragen. 
AanZ start een pilot met een soortgelijk aanbod. Een medewerker vanuit de 
gebiedsteams wordt ingezet om mensen wegwijs te maken in de sociale kaart. 
Vanuit dit initiatief van Biervliet is er gesproken over de mogelijkheden om dorps- 
en wijkraden bij elkaar te brengen. De bijeenkomst van 15 mei a.s. is hier 
uitermate geschikt voor. 

- Gevel woonhuis naast voormalige supermarkt. 
De afspraken die indertijd gemaakt zijn bij de sloop van de winkel worden 
opgezocht door Woongoed, die hiervoor verantwoordelijk was.  

Annemie van Roij
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