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BEWONERSPLATFORM LEEFBAAR 
ZUIDDORPE 

OPENBARE VERGADERING  
VOOR IEDEREEN UIT ZUIDDORPE 

’T KAAIKE WOENSDAG 7 JUNI 2017 

NOTULEN 

Welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal 
woord van welkom aan Faybe en Anna en de vertegenwoordigers van de gemeente 
Terneuzen. 

Winnaars ballonnenwedstrijd Koningsdag 2017 

Het kaartje van Faybe is teruggestuurd uit Virginal België 114 km van Zuiddorpe 
verwijderd. Het kaartje van Anna is teruggestuurd uit Ohain België 103 km van Zuiddorpe 
vandaan. Beide plaatsen liggen ten zuiden van Brussel. Voor Faybe en Anna was er een 
prentenboekje. 

Plaatsing speeltoestellen 

Vanuit het speelweekcomité wordt de voorkeur uitgesproken om een speeltuintje in te 
richten voor de sporthal of een ander plekje wat in ieder geval ligt aan die zijde van het 
dorp. De gemeente gaat het plekje voor de sporthal herindelen, zodat er geen last is van 
de bomen. Plaatsing van de speeltoestellen onder de bomen, maakt ze praktisch 
onbruikbaar vanwege de aanslag die de bomen veroorzaken. Plaatsing op het sportveld 
heeft geen voorkeur, want dan is er geen controle op vandalisme. 

Notulen openbare vergadering 5 april 2017 

Hierover was er één opmerking. Dhr. Roger van Hoecke wil zijn voornaam toegevoegd zien 
in de notulen, om duidelijkheid te verschaffen over wie de opmerking heeft gemaakt. Er 
zijn nl. meer inwoners in Zuiddorpe met de naam Van Hoecke. Zijn voornaam ‘Roger’ zal 
alsnog toegevoegd worden aan de notulen van 5 april, waarna ze worden aangenomen. 

Uitgegaan 

Opmerkingen bij het concept-standplaatsenbeleid zijn per mail verstuurd naar Astrid 
Zegers, Juridisch medewerker Vergunningen en Handhaving, Afdeling Klantenservice: 

- Leges 2017 voor het verkrijgen van een vergunning voor een permanente 
standplaats bedragen € 20,50. Kunnen de leges voor een vergunning voor een 
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tijdelijke of incidentele standplaats ook worden opgenomen in het 
standplaatsenbeleid? 

- In het kader van hetgeen over het standplaatsenbeleid wordt aangegeven op blz. 3 
“Elke aanvraag wordt getoetst op eventuele bijzondere omstandigheden die 
afwijking van het gevoerde beleid rechtvaardigen” wil het Bewonersplatform ter 
overweging meegeven, dat ook het tarief getoetst kan worden aan bijzondere 
omstandigheden. Met name voor een standplaats in een dunbevolkt gebied, zoals 
Zuiddorpe valt het te overwegen om het tarief voor de locatie te verlagen naar rato 
van de bevolkingsdichtheid en de te verwachten omzet. 

  
- “Indien gedurende een periode van meer dan vier weken geen gebruik wordt 

gemaakt van de standplaats, kan het College van B&W de standplaatsvergunning 
intrekken.” Deze formulering vindt het bewonersplatform wat kort door de bocht. 
Kan er eventueel aan worden toegevoegd: “Tenzij de ondernemer zijn/haar 
afwezigheid voor meer dan vier weken met geldige redenen kan omkleden.” 

Het bewonersplatform heeft een ontvangstbevestiging gekregen en de toezegging dat de 
opmerkingen worden meegenomen in de verdere procedure. Het definitieve 
standplaatsenbeleid komt 4 juli a.s. in de gemeenteraad. Wij worden op de hoogte 
gehouden van de verdere ontwikkelingen. 
  
Verkeersbord fietspad Wegelstuk 

De rode streep ‘einde fietspad’ moet worden verwijderd. Daarna kan het bord zichtbaar 
geplaatst worden aan de Romerswaalestraat, zodat fietsers het vanaf beide zijden 
duidelijk kunnen zien en hun fietsroute kunnen vervolgen door het Wegelstuk. Het is o.a. 
een onderdeel van de Fortenroute van de ANWB.  

 
Voortgang 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 de vorige 
vergadering is de rapportage gepresenteerd 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.  
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De rapportage is verzonden naar alle fracties in de gemeenteraad en het College van B&W. 
Valesca de Rocker – Buyl, beleidsmedewerker team Maatschappelijke Ontwikkeling heeft 
vervolgens gereageerd. Er is aangegeven dat Zuiddorpe graag in aanmerking komt voor 
kinderopvang voor 0-4 jarigen en dat de prognose aantoont dat dit levensvatbaar is. De 
gemeente start zelf geen nieuwe locaties op en voert geen peuterspeelzaalwerk uit. De 
gemeente verstrekt wel subsidie aan locaties die peuters uit de gemeente een aanbod 
doen. Valesca heeft de rapportage onder de aandacht gebracht van de 
kinderopvangorganisaties die werkzaam zijn binnen de gemeente Terneuzen en aan de 
schoolbesturen, Perspecto en Probaz. Vanuit deze organisaties is inhoudelijk nog niet 
gereageerd, Valesca heeft enkel een ontvangstbevestiging gehad. 

Verantwoording Koningsdag 2017  
 
Het Oranje-Comité wordt een werkgroep binnen het Bewonersplatform en het overschot 
van de subsidie wordt op een spaarrekening gezet. Een verantwoording van de inkomsten 
en uitgaven zal geplaatst worden op onze website www.zuiddorpe.info  

Bouwcommissie multifunctionele accommodatie ’t Kaaike  
 
Het voorstel van Studio Oh! Interieurarchitecten, Cindy De Maesschalck, Koewacht is 
bekeken. Het ontwerp gaat uit van een warme, moderne aankleding. De akoestiek wordt 
aangepast en er komen nieuwe toiletgroepen en een nieuwe keuken. De hal, gang en zaal 
vormen meer één geheel. 28 juni is het plan gereed en kunnen de werkzaamheden worden 
aanbesteed. Er wordt opgemerkt dat de kunstwerken indertijd gemaakt door de 
Zuiddorpse jeugd ook een plekje verdienen in de nieuwe accommodatie. Vrijwilligerswerk 
vanuit Zuiddorpse organisaties levert extra’s op die gerealiseerd kunnen worden binnen ’t 
Kaaike. De verbouwing vindt plaats in fasen en er wordt steeds bekeken hoe bepaalde 
zaken dan worden opgelost. Veel kan tijdelijk uitwijken naar de sporthal. In de opslag van 
tafels en stoelen zal worden voorzien wanneer dit aan de orde is. Zuiddorpse aannemers 
krijgen geen voorkeur, maar kunnen wel inschrijven voor de uitvoering van de 
werkzaamheden. 

’t Kaaike wordt een multifunctioneel gebouw zowel voor de jeugd als voor de ouderen! 

Voor de verbouwde accommodatie zoeken we nog naar een typisch Zuiddorpse uitspraak. 
Wie helpt ons aan een toepasselijke uitspraak? Suggesties kunt u mailen naar 
leefbaar.zuiddorpe@gmail.com  
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Verfraaiing Dorpsplein 

Het is het mooiste plein van Zeeland met monumentale bomen van 140 jaar oud. We 
moeten zorg dragen voor de gezondheid van deze bomen. Dit plein willen we inrichten als 
een ontmoetingsplaats. We willen een realiseerbaar plan met voldoende draagvlak onder 
de bevolking. De bewoners rond het Dorpsplein worden betrokken bij de definitieve 
plannen. Hoe kunnen we het parkeren ordenen. Landbouw- en vrachtverkeer heeft last van 
auto’s die op de weg parkeren. Het Dorpsplein vormt ook een doorgaande weg door 
Zuiddorpe. Het plan voor de plaatsing van een vaste frituur is positief ontvangen door het 
College, de plaats binnen de nieuwe inrichting van het Dorpsplein staat nog niet vast, maar 
wordt meegenomen in de plannen. De nieuwe inrichting van het Dorpsplein wordt eerst 
besproken samen met de gemeente met aandacht voor veiligheid en de gezondheid van de 
monumentale bomen. De gemeente staat positief tegenover de ideeën, waarna bekeken 
kan worden wat er budgettair verwezenlijkt kan worden. Wanneer het om grote bedragen 
gaat, dient er besluitvorming plaats te vinden binnen de gemeenteraad. De 
wijkcoördinator is op de hoogte van wat er leeft onder de bevolking. De 
stedenbouwkundige van de gemeente is betrokken bij de plannen rond het Dorpsplein. 

Bijeenkomsten 

Vanuit de dorpsraad Biervliet was er een initiatief waarbij alle dorps- en wijkraden waren 
uitgenodigd. Biervliet heeft een dorpskrantje uitgebracht voor dagelijks gebruik door 
inwoners. Het bevat de sociale kaart en alle contact-info. Bovendien zijn er in Biervliet en 
Sluiskil servicepunten ingericht waar men terecht kan voor informatie over mogelijkheden 
tot ondersteuning wanneer men die nodig heeft. Mensen worden hiermee goed op weg 
geholpen. 

Vanuit de gemeente Terneuzen is er een initiatief ondernomen tot burgerparticipatie. 
Onder leiding van een extern bureau is er een eerste bijeenkomst geweest voor alle dorps- 
en wijkraden in het stadhuis. De opzet omvatte o.a. een oefening waarin fouten en 
problemen, die werden ervaren aan de orde kwamen. Er is een voorkeur aangegeven voor 
vaste organisatievormen en basis spelregels voor alle dorps- en wijkraden binnen de 
gemeente. Er is behoefte aan een digitaal platform waar men snel en overzichtelijk 
informatie kan uitwisselen. Raden willen kunnen beschikken over een klein budget om 
eigen projecten te financieren. Er is behoefte aan meer wijkcoördinatoren en daardoor 
kortere communicatielijnen. Terneuzen stimuleert burgerparticipatie en deze bijeenkomst 
worden in de toekomst vervolgd. 

Er zijn nu ook initiatieven van dorpsraden om gezamenlijk meer te ondernemen. Het 
Bewonersplatform heeft hier positief op gereageerd. Onze voorkeur gaat uit naar een 
toekomstige uitwisseling met de dorpsraad van Westdorpe. 
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De Provinciale Chronisch zieken- en Gehandicaptenorganisatie organiseerde een 
bijeenkomst over Openbaar Vervoer en Wmo-vervoer. Er waren weinig mensen met een 
beperking aanwezig wel mantelzorgers, vrijwillige buschauffeurs en gemeenteraadsleden 
uit Terneuzen, Hulst, Sluis en Walcheren. Er maken weinig mensen gebruik van het 
openbaar vervoer en de haltetaxi is niet bekend. Via Wmo-vervoer dienen mensen met 
ondersteuningsbehoeften maatwerk te krijgen. Toch worden hier vaak collectieve 
voorzieningen aangeboden. Ook wordt de vraag gesteld of het reëel is dat mensen met een 
beperking voor hun aangepaste vervoer meer moeten betalen. Negatieve kritiek kwam veel 
aan de orde. Daarnaast zijn er ook positieve oplossingen te melden, die hier helaas niet 
gehoord werden. In het kader van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een 
beperking was dit beslist een zinvolle bijeenkomst en ook hier verwachten we een vervolg. 

Wielerronde Zuiddorpe, kermis 

Zaterdag 17 juni wordt er in de middag een dikke banden wedstrijd georganiseerd voor de 
jeugd, zondag 18 juni een motortourtocht en maandag 19 juni ’s avonds een wielerkoers. 
Het bewonersplatform heeft de kermisexploitant, die ook aanwezig is tijdens de 
Boekweitfeesten benaderd om in juni te komen. In 2017 is dit helaas niet mogelijk, maar 
volgend jaar wil deze kermisexploitant graag komen. Er is wel een mogelijkheid tot het 
opzetten van het springkasteel van Sanrobi. Dit past het beste bij de zaterdag activiteiten. 
We moeten wel zelf voorzien in het opzetten en afbreken van deze attractie. Paul 
benadert hiervoor Sander de Theije. 

Verlichting kerk 

Soka heeft de verlichting van de kerk geschonken aan Zuiddorpe. Er is een akkoord met 
een kerkbestuur voor de herplaatsing van deze verlichting en vanuit de gemeente 
Terneuzen wordt er een subsidie verstrekt van € 3000. 

Voortgang acties 

Gebruik kantine sporthal 

De kantine kan voorlopig niet door iedereen gebruikt worden. Er is dan te vaak behoefte 
aan vrijwilligers voor de bar en SteVo wil geen strubbelingen wanneer er tekorten ontstaan 
bij gebruik door anderen. Sportverenigingen kunnen wel rechtstreeks afspraken maken met 
SteVo. Iedereen kan verder de sporthal huren voor diverse activiteiten. Het sleutelbeheer 
is in handen van Paul namens het Bewonersplatform. 

Computercursus voor beginners 

Dit wordt georganiseerd door AanZ en is te verwachten in september afhankelijk van de 
bouwactiviteiten uiteraard. 

Afgevaardigden belangengroepen 
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Tot nu toe zijn er twee belangengroepen vertegenwoordigd, nl. senioren en mensen met 
een beperking. Er worden door het Bewonersplatform meer afgevaardigden van diverse 
belangengroepen verwacht, zoals b.v. agrariërs, ondernemers, sportverenigingen etc. 

Fietspad Hoofdweg Noord 

Na de zomer krijgen de bewoners van Hoofdweg Noord een officieel schrijven van het 
College inzake het parkeren op het fietspad. Hierin zal ook handhaving aangekondigd 
worden. 

Rondvraag 

 Paul heeft koekjes gemaakt in de vorm van een hartje,  
Siedurps’ hartje. Er is uiteraard boekweit verwerkt in de koekjes en er is een gedichtje 
bijgevoegd. Bovendien komt in de smaak de geschiedenis van Zuiddorpe en Joos van 
Ghistele naar voren. Tijdens de bijeenkomst ‘Burgerparticipatie Terneuzen’ zijn deze 
koekjes uitgedeeld als een interactief koekje. De koekjes kunnen besteld worden. De 
kostprijs voor 5 koekjes in een zakje is € 1. Het Bewonersplatform verkoopt ze voor € 1,50 
en de winst komt ten goede aan het platform en dient voor de financiering van onze 
activiteiten. 

Verordening luchtdrukkanonnen 

Er zijn klachten over luchtdrukkanonnen die erg vaak knallen. In de verordening van de 
gemeente Terneuzen is echter niet opgenomen op hoeveel knallen per uur een kanon mag 
worden afgesteld. Volgens de landbouwers die aanwezig zijn heeft een kanon enkel effect 
bij hooguit 10 knallen per uur. De meeste verordeningen geven een afstelling aan van  
6 knallen per uur. Verder zijn er eisen in opgenomen over de afstand en de decibels. Fons 
d’Hert geeft aan dat het nadeel van de verordeningen is dat ze meestal niet stroken met 
de regels van faunabeheer. Bij grote schade voor landbouwers van b.v. ganzen kan er 
gerekend worden op een vergoeding vanuit faunabeheer. Men moet dan wel aan de regels 
voldoen, zoals o.a. 1 luchtdrukkanon per 2 ha etc. Samantha gaat dit uitzoeken, zodat de 
gemeentelijke verordening kan worden aangepast en recht doet aan geluidoverlast en de 
regelgeving vanuit faunabeheer. 

Bushalte Dorpsplein 

Paul gaat de chauffeurs van de bus erop aanspreken om een rondje rond het parkeerterrein 
op te nemen in hun route, zodat ze kunnen zien of er passagiers staan te wachten in het 
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bushokje. De fietsenrekken die geplaatst zijn worden niet gebruikt en het onkruid dat 
ertussen groeit wordt niet verwijderd. De rekken zullen verplaatst worden naar ’t Kaaike 
waar ze mogelijk meer nut zullen hebben. 

Terrein voormalige Lindenhof 

Dit terrein kan niet worden ingericht als parkeerplaats. Het is eigendom van Woongoed en 
die wil er 8 vrije bouwkavels inrichten. De procedure voor wijziging van het 
bestemmingsplan moet nog worden ingediend. Woongoed vertraagt hier de gang van 
zaken. 

Schuurkerk 

Mensen ergeren zich aan deze bouwval. De historisch waarde van de oude schuurkerk is 
groot. Het is bovendien een rijksmonument. De heemkundige kring wil in samenwerking 
met de monumentenstichting wel iets ondernemen rond dit object, maar de procedure 
kost veel tijd. Misschien kan er een schoolproject van worden gemaakt. 

Pand Hoofdweg Noord 68 

Dit pand staat te koop en voldoet niet aan de eisen voor bewoning. Het zal na verkoop 
worden afgebroken en wat er dan gebeurt, is afhankelijk van de plannen van de koper en 
nieuwe eigenaar.  

De volgende openbare vergadering is gepland op woensdag 4 oktober 2017. 

Actiepunten 

- Actie- en aandacht plaatsen op website van het Bewonersplatform en steeds 
aanvullen en bijwerken; 

- 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; 

- Reactie kinderopvangorganisaties opvolgen; 

- Verantwoording van de financiële middelen voor Koningsdag 2017 plaatsen op 
website van het Bewonersplatform; 

- Voortgang renovatie multifunctionele accommodatie ’t Kaaike; 

- Herindeling plaatsing van de speeltoestellen voor de sporthal; 

- Mailinglijst Bewonersplatform en informatie op het digibord actualiseren; 

- Verkeersbord Wegelstuk duidelijk zichtbaar plaatsen, rode streep verwijderen; 
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- Info opvragen bij woongoed inzake de herstelling van de gevel van het woonhuis 
naast de voormalige supermarkt; 

- Typisch Zuiddorpse uitspraak voor de verbouwde multifunctionele accommodatie ’t 
Kaaike; 

- Voortgang verfraaiing Dorpsplein; 

- Uitwisseling met de dorpsraad van Westdorpe; 

- Sander de Theije benaderen voor gebruik van het springkasteel op 17 juni a.s.; 

- Herplaatsing verlichting kerk; 

- Gemeentelijke verordening luchtdrukkanonnen en regelgeving faunabeheer; 

- Rondje rond het parkeerterrein Dorpsplein door de bussen van Connexion; 

- Fietsenrekken bij de bushalte verplaatsen naar ’t Kaaike. 

AvR
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