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BEWONERSPLATFORM LEEFBAAR 
ZUIDDORPE 

OPENBARE VERGADERING  
VOOR IEDEREEN UIT ZUIDDORPE 

’T KAAIKE WOENSDAG 4 OKTOBER 2017 

NOTULEN 

Welkom 

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

Toelichting Kernprofiel Zuiddorpe door wethouder Frank van Hulle 

Dit kernprofiel is gebaseerd op cijfers uit 2016 en is een momentopname. De aanleiding 
voor het samenstellen van kernprofielen van de kernen binnen de gemeente Terneuzen zijn 
vragen geweest vanuit de bevolking over de uitbreidingsplannen. Voor bouwplannen 
worden de ontwikkelingen binnen de kern Zuiddorpe eerst in beeld gebracht, zodat de 
noodzaak ook duidelijk wordt. De demografie, bevolkingssamenstelling toont een daling 
van het aantal inwoners. Er is een vertrekoverschot en het sterftecijfer ligt hoger dan het 
aantal geboorten. De samenstelling van de huishoudens is sterk veranderd. Door vergrijzing 
en echtscheidingen zijn er veel huishoudens van 1 of 2 personen. Voor wat betreft wonen 
is er leegstand van woningen, soms behoorlijk lang. Er is weinig beweging in de 
woningmarkt. Alleen de woningen van de woningcorporatie hebben een energielabel. De 
eigendomssituatie van de woningen ziet er als volgt uit: 

- 77% koopsector 

- 15% sociale huur 

- 8% particuliere huur 

Plannen voor de toekomst zijn de sloop van 12 woningen in de Romerswaalestraat. Er 
worden een 10-tal bouwkavels gecreëerd op het terrein van de voormalige Lindenhof. De 
bestemmingsplan procedure is in gang gezet en de bouwgrond komt in de tweede helft van 
2018 beschikbaar. De kavels variëren in grootte van 330 m2 – 600 m2. Een flexibele 
invulling voor wat betreft de grootte van de kavels is in de toekomst waarschijnlijk 
mogelijk door nieuwe wet- en regelgeving omtrent bestemmingsplanwijzigingen. 

De bestemmingsplanwijziging voor de grond aan het einde van de IJzermanstraat is 
gepubliceerd in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad. 
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Extra sociale huurwoningen zijn niet noodzakelijk. In die sector zijn er 12-13% mutaties en 
de wachttijd is maximaal 2 maanden. 

Notulen openbare vergadering 7 juni 2017 

De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld. 

In- en uitgegane stukken 

+ Op 30 mei 2017 is het Standplaatsenbeleid van de gemeente Terneuzen definitief 
vastgesteld en het beleid treedt in werking op 1 augustus 2017. Hieronder nogmaals de 
opmerkingen van het Bewonersplatform en cursief de reactie hierop vanuit de gemeente: 

- Leges 2017 voor het verkrijgen van een vergunning voor een permanente 
standplaats bedragen € 20,50. Kunnen de leges voor een vergunning voor een 
tijdelijke of incidentele standplaats ook worden opgenomen in het 
standplaatsenbeleid? Het bedrag voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
om een standplaatsvergunning is in alle gevallen gelijk. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt in een aanvraag om vergunning voor een permanente, tijdelijke of 
incidentele standplaats.  

- 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. Het tarief is niet geregeld 
in dit beleid. Het vaststellen van het tarief is een bevoegdheid van de raad en ziet 
op in gebruik geven van de grond. Verbijzondering van het tarief in de Markt- en 
Standplaatsenverordening van 1 januari 2016 is niet wenselijk. 

  
- “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.” 
Wanneer het college gebruik wil maken van deze bevoegdheid, wordt dit altijd via 
een voornemen aan de ondernemer bekend gemaakt. De ondernemer heeft dan de 
mogelijkheid een zienswijze in te dienen. 

 
De gemeente maakt een ontwerp voor een vaste frituur op de huidige plaats en een 
nieuwe plaats, inclusief een kostenraming. Dit wordt eerst besproken met Patrick en 
daarna komt er een terugkoppeling naar het Bewonersplatform. 
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+ Woongoed: het gevelherstel van het pand waaraan de voormalige supermarkt was 
gebouwd is indertijd uitgevoerd door Woongoed en aangebracht als een tijdelijke 
voorziening i.v.m. de toenmalige plannen. De woning is inmiddels van eigenaar veranderd 
en die heeft de woning in de huidige staat aanvaard. Gevelherstel kan niet opgenomen 
worden in het programma KLUS. De woning is niet verpauperd. 

+ Toezegging subsidies: Er is subsidie toegezegd aan het Bewonersplatform en het comité 
voor Koningsdag. De organisatie van Koningsdag nemen we op vanaf januari 2018. 

+ Fietstocht Baeckermat – Theetuin De Mol – Zuiddorpe: De folders voor deze tocht zijn in 
Zuiddorpe voor het eerst verspreid tijdens de Boekweitfeesten, die bewust in de route 
waren opgenomen. De tocht is ongeveer 23 km en de folders zijn te verkrijgen in café ’t 
Gemeentehuis en ’t Kaaike. Mogelijk wordt de route in de toekomst uitgebreid met de 
kern Overslag. 

Verkoop schoolgebouw en verplaatsing klimtoestel 

De school is verkocht aan de familie Van Adel, die ook de voormalige brandweerkazerne 
heeft gekocht. Beide gebouwen krijgen als bestemming wonen en detailhandel. Er is geen 
termijn gesteld waarop deze bestemming definitief gerealiseerd moet zijn. Splitsing van 
de grond in meerdere bouwkavels is wettelijk niet mogelijk. 

Het klimtoestel heeft een plaats gekregen in het speeltuintje voor de sporthal. 

 
Voortgang 0-4 jarigen opvang  
 
De kinderopvangorganisaties, KOZV, Prokino en Eigenwijs hebben gereageerd op de 
rapportage van het onderzoek naar de behoefte van 0-4 jarigen opvang in Zuiddorpe. Zij 
starten geen voorziening op in Zuiddorpe. Voor wat betreft peuteronderwijs richten zij 
zich op Integrale Kind Centra voor 0-12 jarigen. Een dergelijke voorziening is in Zuiddorpe 
niet mogelijk want die is gekoppeld aan een basisschool. Er is wel begrip voor de noodzaak 
van een thuisnabije voorziening voor jonge kinderen. Om dit te ondersteunen kan KOZV 
vanuit het gastouderbureau een extra wervingsactie in Zuiddorpe op touw zetten. 

Het Bewonersplatform heeft n.a.v. dit antwoord een actie op touw gezet voor de werving 
van gastouders en het inrichten van een ouderraad vanuit de doelgroep. De eisen waaraan 
gastouders moeten voldoen zijn gepubliceerd op onze website en er is een oproep gedaan 
aan de ouders om deze openbare vergadering bij te wonen en eventueel deelname in de 
ouderraad kenbaar te maken. Met deze raad was het mogelijk geweest om een project in 
te dienen bij ‘Kern met pit’ voor expertise en ondersteuning bij de inrichting van 
peuteronderwijs, dat kostendekkend is. Dit alles is zonder resultaat gebleven, waarmee 
onze acties voor 0-4 jarigen opvang vooralsnog zijn afgerond. Mochten er in de toekomst 
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ouders aangeven alsnog een initiatief voor een kind voorziening te willen ondernemen, dan 
wil het Bewonersplatform dit graag ondersteunen. 

Beheer sporthal  
 
Er hebben zich twee incidenten voorgedaan tijdens de speelweek. Er is een probleem met 
watertoevoer, omdat een kraan die nauwelijks gebruikt wordt definitief is afgesloten, om 
legionella besmetting te voorkomen. Paul heeft aangeboden om de procedure om 
legionella tegen te gaan nu zelf uit te voeren waardoor deze kraan weer kan worden 
aangesloten. Het Speelweekcomité had een verzoek ingediend om de sporthal te huren bij 
slecht weer. Ze hebben de sporthal inderdaad gebruikt, maar zich niet gehouden aan de 
regels voor het schoon achterlaten van de accommodatie. Daardoor waren er extra 
schoonmaakkosten. Bovendien wordt regelmatig de verbinding tussen de kantine van SteVo 
en de sporthal gebruikt om zich toegang te verschaffen. Zo is er geen controle mogelijk 
door de officiële sleutelbeheerder. Dit probleem doet zich al jaren voor. De gemeente 
stimuleert het gebruik van de sporthal. Het is een mooie accommodatie en wanneer er 
extra materialen nodig zijn worden die aangevoerd door de gemeente vanuit andere 
sporthallen. Sleutelbeheer in Zuiddorpe door Paul Cauwenberghs moet resulteren in 
gebruik van de sporthal tegen een maatschappelijk tarief.  

Afronding parkeren Hoofdweg Noord 
 
Een open tafel gesprek met de bewoners heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. 
Het afbakenen van het fietspad is lastig voor het onderhoud; extra parkeerruimte aan de 
overzijde van de weg levert weinig op. Het landbouwverkeer heeft veel last van het 
parkeren aan beide zijden van de Hoofdweg Noord aan het begin van het dorp. Het 
fietspad wordt niet gereconstrueerd zolang er auto’s op parkeren. De zwakste schakel in 
dit geheel blijven de fietsers. Zij hebben erg weinig ruimte en als ze daardoor schade 
aanrichten bij geparkeerde voertuigen zijn ze daarvoor aansprakelijk. 

Vanuit de inwoners wordt er aandacht gevraagd voor het oversteken naar het fietspad aan 
de Hoofdweg Zuid. Het verkeer dat uit de Sint Janstraat komt, verleent geen voorrang. 

Ideeën voor gereedschapskoffer burgersamenwerking 

De koffer is gevuld met ideeën voor activiteiten gericht op de leefbaarheid van de kern. De 
gemeente faciliteert in b.v. drukwerk en materialen. Vanuit de bewoners kwam Burendag 
naar voren. Hiervoor kan ook subsidie gevraagd worden bij het Oranjefonds. Burendag is 
een initiatief van DE en vindt plaats in september. De organisatie zal dus voor september 
2018 zijn. Voor deze activiteit hebben Elly van Delft; Anita Droesbeke en Marjan Makkinga 
zich opgegeven. Vanuit het Bewonersplatform nemen Paul Cauwenberghs en Annemie van 
Roij deel. 
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Apotheek Zoetevaart Hulst 

Er zijn klachten over de late levering van voorgeschreven medicatie. Dit wordt nl. eerst 
afgeleverd bij de dokterspraktijk in Koewacht en moet dan meegenomen worden door de 
huisartsen die op maandag, woensdag en vrijdag zitting hebben in het SVRZ-gebouw 
(voormalig SOKA). De apotheek heeft aangeboden om de medicijnen voor Zuiddorpe 
rechtstreeks af te leveren in het SVRZ gebouw ’s middags om 16.00 uur. Dit kan nog 
dezelfde dag, wanneer de medicijnen op voorraad zijn. Ook wordt er binnen een 
brievenbus geplaatst voor de verzoeken om herhaalmedicatie, die dan twee dagen later 
wordt geleverd. Aflevering vindt in principe plaats op maandag, woensdag en vrijdag. Deze 
faciliteiten gelden alleen voor patiënten van de huisartsenpraktijk in Koewacht. 

Bijeenkomsten 

Vanuit de dorpsraad Biervliet is er een initiatief waarbij alle dorps- en wijkraden van 
Zeeuws-Vlaanderen zijn uitgenodigd. Deze bijeenkomst op 1 november 2017 is gericht op 
uitwisseling tussen dorps- en wijkraden inzake activiteiten t.b.v. de burgerparticipatie. 
Namens het Bewonersplatform zal Annemie van Roij hieraan deelnemen. 

Voortgang acties 

+ Het verkeersbord FIETSPAD bij het Wegelstuk is een halve slag gedraaid, zodat het vanuit 
de verte goed leesbaar is en fietsroutes kunnen worden vervolgd. 
+ Voortgang bouwcommissie ’t Kaaike: de aannemers zijn aangeschreven om een offerte 
aan te leveren. De gemeente moet deze werken aanbesteden en beslist in deze. De 
planning is dat de werkzaamheden in de tweede week van december zijn afgerond. De 
ramen zijn al vervangen. Bij de verbouwing ligt de nadruk op veiligheid, isolatie en 
verfraaiing. Aan de zijkant van het gebouw komt een rolstoelvriendelijke uitrit. De 
planning hiervan wordt voorgelegd aan Dhr. Termote, de eigenaar van het pad naast ’t 
Kaaike. Samantha zoekt het eigendom van de grond uit middels het kadaster. 
+ Ideeën voor de entree van Zuiddorpe aan de Hoofdweg Noord. In ieder geval moet de 
rommelige aanblik van de huidige situatie worden verfraaid. Voor wat betreft het 
kunstwerk geeft men de voorkeur aan een beeld van Joos van Ghistele in de stijl van het 
beeld ‘Moere’ uit 1996.  
+ Verlichting kerkgebouw: Voor de verlichting van het kerkgebouw is subsidie verleend van 
€ 3.000. De verlichting moet gedemonteerd worden en verplaatst naar het kerkhof, maar 
bij of op de kerk kunnen geen zonnepanelen geplaatst worden. Voor de 
elektriciteitsvoorziening moest dus een oplossing worden gezocht met de gemeente. 
Binnenkort komt er echter een overleg met de commissaris van SVRZ over de mogelijkheid 
van plaatsing van zonnepanelen op het dak van het SVRZ-gebouw. Verder worden de 
mogelijkheden van LED verlichting onderzocht, zodat de kerk in de toekomst duurzaam 
verlicht wordt. 

+ Overzijde bushalte Bonte Koe: Het Waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud 
van deze bushalte. De bewoners van het huis aan de overzijde van deze bushalte zorgen nu 
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al jaren voor het onderhoud aan die zijde, o.a. door het plaatsen van een fietsenrek en 
opruimen van zwerfvuil. Een bushalte situeert zich vaak aan beide zijden van de weg en 
behoort dus ook zodanig onderhouden te worden. Het Bewonersplatform was benieuwd of 
de bewoners gesteund worden in het onderhoud van de bushalte en of dit naar 
tevredenheid is. Helaas was deze persoon niet aanwezig tijdens de vergadering. Dit keert 
terug op de agenda.  
 
+ Ter vervanging van het houten bushokje op het Dorpsplein is er een geheel doorzichtige 
abri beschikbaar, waardoor de mensen die wachten op de bus ook goed zichtbaar zijn voor 
de chauffeur. De inwoners van Zuiddorpe prefereren de huidige voorziening en er wordt 
aangegeven dat er in dit houten hok een voorziening voor het elektriciteitsnet is 
ingebouwd waar dan geen oplossing voor is. Er wordt voorgesteld dat de bus voor het 
ophalen van de reizigers rond het Dorpsplein rijdt. Een besluit nemen om een abri te 
plaatsen aan de doorgaande weg zonder de direct betrokken bewoners is een lastige zaak. 

Rondvraag 

Jos van Ginneken heeft een verzoek van KRO/NCRV. Zij zijn op zoek naar mensen met een 
beperking, die geïnterviewd willen worden over de ontoegankelijkheid van de bushaltes in 
Zuiddorpe. Deze haltes voldoen niet aan de eisen voor mensen met een beperking. 
Bushaltes moeten o.a. voorzien zijn van een verhoogde van waaruit een rolstoel in de bus 
kan worden gereden; ribbels in de bestrating voor mensen met een visuele beperking. 

De Provinciale Chronisch zieken- en Gehandicaptenorganisatie is op zoek naar mensen 
die gebruik maken van Wmo-vervoer en dit vervoer vaker moeten mijden, omdat zij de 
eigen bijdrage niet kunnen bekostigen. Els zal dit navragen bij de Zonnebloem.  

De wijkagent heeft een waarschuwing om alert te zijn op mensen die schuren willen huren 
of kopen. Ze zetten eigenaren daarvoor onder druk of intimideren. Maak hier melding van, 
want de schuren worden ingericht voor hennepkwekerijen. Het buitengebied in de 
grensstreek is geliefd voor deze praktijken. Melden kan ook anoniem. 

De volgende openbare vergadering is gepland op woensdag 6 december 2017.  
Hiervoor gaan we de inwoners weer uitnodigen via een flyer per post. 

Actiepunten 

- Voortgang renovatie multifunctionele accommodatie ’t Kaaike; 

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

- Uitwisseling met de dorpsraad van Westdorpe; 

- Herplaatsing verlichting kerk; 

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

- Fietsenrekken bij de bushalte verplaatsen naar ’t Kaaike. 
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- Bushalte Bonte Koe 

AvR
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