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BEWONERSPLATFORM LEEFBAAR ZUIDDORPE 
OPENBARE VERGADERING 

VOOR IEDEREEN UIT ZUIDDORPE 

CAFÉ ‘T GEMEENTEHUIS WOENSDAG 6 DECEMBER 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. 

Notulen openbare vergadering 4 oktober 2017 

De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld. N.a.v. de notulen werd er een vraag 

gesteld door dhr. Roger van Hoecke, die nader aan de orde komt bij agendapunt ‘Nieuws 

over ’t Kaaike’. 

Ingekomen stukken 

+ Brief breedband internet Terneuzen – Hulst 

Buiten de bebouwde kom is er vaak geen snel internet. Woningen zijn niet aangesloten op 

de kabel van Delta/Zeelandnet. De werkgroep snel internet Oost-Zeeuws-Vlaanderen heeft 

besloten om vraagbundeling te starten t.b.v. DELTA powered by Greenet. 

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden voor een aansluiting van Delta/Greenet 

via http://www.delta.nl/buitengebied . Vraagbundeling is belangrijk om dit snelle 

internet rendabel te maken. Vanuit de provincie Zeeland is er de mogelijkheid tot een 

aansluitsubsidie. Er zijn twee informatiebijeenkomsten op dinsdag 12 december om 20.00 

uur in het stadhuis te Hulst en op woensdag 13 december om 20.00 uur in het stadhuis te 

Terneuzen. Meer informatie is te bekomen bij Gerard Mangnus, ZLTO Hulst 

(g.mangnus@planet.nl 06-23202412) en Jos van Waes, ZLTO Terneuzen (jos@vanwaes.nl 

06-22812219) 

 

Pilot verfraaiing Dorpsplein (Het Nieuwe Samenspel 27-11-2017) 

Op 27 november is Het Nieuwe Samenspel gespeeld met belanghebbenden en omwonenden 

van het Dorpsplein. Inzet is de verfraaiing van het Dorpsplein met inbreng van 

belanghebbenden en alle omwonenden. De meeste mensen willen het plein in dezelfde 

stijl behouden, alleen de ondergrond moet beslist verbeterd worden. De folder van Het 

Nieuwe Samenspel ligt hier voor alle belangstellenden. Het spel is ontwikkeld door het 

A&O fonds, dat gericht is op het tot stand laten komen van burgerinitiatieven. Er is 

gekozen voor een combinatie van spel en serieuze zaken. Van deze avond is een verslag 

gemaakt, dat na inzage door de deelnemers, openbaar zal worden gemaakt. De voortgang 

is gepland op 29 januari 2018. Tijdens die bijeenkomst komen de vragen en ideeën van 27 

november 2017 aan de orde.  

http://www.delta.nl/buitengebied
mailto:g.mangnus@planet.nl
mailto:jos@vanwaes.nl
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Nieuws over ‘t Kaaike 

Het MiVa toilet voldoet aan de standaardnormen. 

De oplevering van de verbouwing wordt door de aannemer gegarandeerd voor het einde 

van week 51. 

Er zijn afspraken gemaakt met Dhr. Termote. De nooduitgang die uitkomt op de 

Monnikendreef mag rolstoelvriendelijk worden aangelegd. De voorwaarde voor dit overpad 

is, dat dit ook enkel voor gebruik als nooduitgang dient en dat het geen laad- of losplaats 

mag worden. 

De schuifdeur is afgekeurd door de brandweer. Als oplossing is er gekozen voor een kleine 

en een grote deur, die beiden volledig open kunnen. 

Samantha vraagt om input vanuit de bewoners voor de opening. Opening door de oudste 

inwoner van Zuiddorpe of juist door de kinderen, de toekomstige generatie van het dorp. 

Hieraan kan ook een wedstrijd gekoppeld worden. De opening is een gelegenheid voor een 

nieuwjaarsreceptie mogelijk met brunch? Zondagmiddag lijkt een geschikt tijdstip ook 

vanwege de betrokkenheid van de kinderen. De bouwcommissie gaat met deze ideeën aan 

de slag tijdens hun bijeenkomst van 13 december a.s.  

 

Leefbaarheid Zuiddorpe 

 

Actiepunten die op de agenda staan van onze wijkcoördinator, Samantha: 

- Het bestemmingsplan Lindenhof is in handen van Woongoed. Zuiddorpe wordt op de 

hoogte gesteld zodra er voortgang is. 

- Parkeren Hoofdweg Noord, er loopt intern onderzoek bij de gemeente naar een 

oplossing via reconstructie. Maatregelen worden getest, voordat ze definitief 

worden toegepast. 

- Aan de verlichting van de kerktoren wordt gewerkt. Er wordt door Rudy de Vaan 

een oproep gedaan voor vrijwilligers om te graven t.b.v. de bekabeling. De datum 

wordt bekend gemaakt op facebook ‘Mooi Zuiddorpe’ en ‘Bewonersplatform 

Leefbaar Zuiddorpe’. Dit project moet afgerond zijn voor 31 december, anders 

vervalt de bijdrage van de gemeente Terneuzen. 

- Er wonen 17 Belgen in Zuiddorpe. 

- Een veilige oversteekplaats voor fietsers naar het fietspad aan de Hoofdweg Zuid 

staat op de actielijst, maar dit laat nog even op zich wachten. 

- Het balkbord in de Europastraat wat eenrichtingsverkeer aanduidt is vervangen. 

- Bewoners zijn per brief geïnformeerd over wijzigingen in het groen. Er zijn geen 

reacties ontvangen door de gemeente, zodat de werkzaamheden zullen worden 

uitgevoerd zoals gepland in de periode januari t/m maart 2018. Het gaat hier om 

het kappen van de populieren aan de Zijpse dijk, vervanging van het groen in de 

Terduinenstraat en de beplanting bij de sporthal zal vervangen worden door gras. 
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Actie- en aandachtslijst 

Deze lijst wordt bijgehouden door het Bewonersplatform Leefbaar Zuiddorpe en is ook 

meegestuurd met de agenda voor deze vergadering. Na iedere vergadering wordt de lijst 

aangepast en bovendien wordt er vinger aan de pols gehouden. De aangepaste lijst wordt 

telkens bekend gemaakt op onze facebook pagina. 

 

Vaststelling volgende openbare vergadering: 

Vergaderschema 2018 Woensdag 7 februari, 4 april, 6 juni, 3 oktober, 12 december 

’t Kaaike 19.15 uur 

 

Rondvraag 

- Jeroen de Buck: zaterdag 9 december wordt er extra kerstverlichting aangebracht 

op het Dorpsplein. De ontsteking wordt een feestelijke gelegenheid waar de 

inwoners bij zijn uitgenodigd om 15.30 uur. 

- Het fietspad naar Axel ligt er slecht bij. Dit valt onder het beheer van het 

waterschap en melding kan online gemaakt worden bij het waterschap, waarna je 

ook op de hoogte wordt gehouden van de voortgang. Voor de fietspaden binnen de 

kern kan er een MOR-melding gemaakt worden bij de gemeente Terneuzen. Het is 

belangrijk om de exacte locatie door te geven, b.v. bij welk huisnummer. 

- Roger van Hoecke heeft een klacht over de lange wachttijd bij een telefoontje voor 

de vernieuwing van zijn rijbewijs. Bij de gemeente zitten er echter dagelijks 6 à 7 

mensen om deze telefoontjes te behandelen en afspraak hierbij is dat alles meteen 

volledig wordt afgehandeld mensen worden niet meer doorverbonden. Bij complexe 

vragen kan er extra wachttijd ontstaan voor volgende bellers. 

- Guido de Moor vraagt naar de resultaten van de verkeerssnelheid meting aan de 

Hoofdweg Noord. Snelheidsweergave binnen de kern is afgeschaft. Men kan er 

vanuit gaan dat iedereen weet wat de snelheid is binnen de bebouwde kom. 

Worden er extreme snelheden gemeten dan is het aan de politie om te beslissen, 

om over te gaan tot handhaving. 

- Johan Le Feber zou graag zien dat de pomp op het Dorpsplein verplaatst wordt en 

dat er een mogelijkheid wordt gecreëerd om ook daadwerkelijk water te pompen. 

Dit wordt meegenomen op 29 januari 2018 bij de voortgang van Het Nieuwe 

Samenspel.  

- Het groen rond de pomp wordt aan de achterkant hoog gehouden en aan de 

zijkanten groeit het oplopend. 

- Marion heeft een opmerking over de groenperkjes aan de Hoofdweg Noord. 

Boomstronken zijn niet verwijderd en er is niets voor in de plaats gekomen. 

- Paul deelt mee dat er van de Siedurps’ Hartjes zo’n 220 zakjes zijn verkocht, 

wellicht is dit ook een geschikte traktatie bij de opening van ’t Kaaike. 

- Jeroen de Buck heeft binnenkort een oriënterend gesprek met het Warenhuis over 

een beeld van Joos van Ghistele, wordt vervolgd.  AvR 


