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BEWONERSPLATFORM LEEFBAAR ZUIDDORPE 
OPENBARE VERGADERING 

VOOR IEDEREEN UIT ZUIDDORPE 

‘T KAAIKE WOENSDAG 7 FEBRUARI 2018 

NOTULEN 

Welkom 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom in het vernieuwde Kaaike. Een 

speciaal woord van welkom aan de wethouder, wijkcoördinator en leden van de 

gemeenteraad. 

Mededelingen 

+ Het Nieuwe Samenspel is van start gegaan 27-11-2017; en er is een 

vervolgbijeenkomst geweest op 29-02-2018 

+ De kerstboomverbranding was een succes, alleen was het lastig om de bomen in 

brand te krijgen. Er was een drankje en een versnapering voor iedereen en alles 

was goed georganiseerd door Jeroen de Buck. Ook de sfeerverlichting is goed 

ontvangen door de inwoners van Zuiddorpe. Er wordt verzocht om dit in de 

toekomst te installeren voor langere tijd. 

+ Interactie dorps- en wijkraden Zeeuws Vlaanderen krijgt een vervolg op 

28-03-2018 

Notulen vergadering 6 december 2017 

De notulen worden zonder wijziging aangenomen. Dhr. Roger van Hoecke heeft wel 

enige aanvullingen, die ik graag in deze notulen opneem.  

De meerderheid van de inwoners van Zuiddorpe wil dat het Dorpsplein behouden 

blijft in de huidige staat. Alleen het grondoppervlak behoeft vernieuwing. Roger 

heeft een concreet voorbeeld van grof grijs grint meegebracht, wat ook zal blijven 

liggen wanneer men er in de herfst overheen moet met bladblazers. 

Voor wat betreft de huidige pomp, is het onmogelijk om daarmee te pompen. 

Daarvoor is een oudere pomp (rond 1940) nodig en moet er ook een bron gespoten 

worden en worden voorzien in een afvoer voor het opgepompte water. 

De mogelijkheid om te parkeren moet aanwezig zijn. Mensen parkeren graag zo 

dicht mogelijk bij de plaats waar ze naartoe willen. Zuiddorpe moet voor het 

behoud van de leefbaarheid ook in de zin van parkeerruimte uitnodigend zijn. 

Er wordt gevraagd naar het graafwerk voor de kabel voor de verlichting van de 

kerk. Dit heeft nog niet plaats gevonden, maar voor het uitkeren van de subsidie is 

er een oplossing gevonden. Er wordt contact opgenomen met Rudy de Vaan, om 

deze werkzaamheden in gang te zetten. 
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Ingekomen: 

+ Mail van Scheldestromen, secretariaat Wegen aan Edwin de Maat. Het fietspad 

naar Axel komt pas in 2020 in aanmerking voor renovatie. Tot die tijd wordt alleen 

het noodzakelijke onderhoud gepleegd. 

+ Camera in beeld, de politie registreert graag alle bewakingscamera’s. Iedereen 

die bewakingscamera’s heeft geïnstalleerd kan deze aanmelden bij het systeem 

van de politie. Zo kan er informatie gedeeld worden, zeker als er ook beelden 

opgenomen worden van de openbare weg. 

Actiepunten gemeente 

+ Terrein Lindenhof 

Woongoed moet aanvraag doen voor bestemmingswijziging, dan wordt een 

bestemmingsplanprocedure opgestart. 

+ Hoofdweg Noord 

Er is intern overleg geweest waarbij het aanbrengen van belemmerende objecten 

tussen fietspad en rijbaan op veel kritiek stuitte i.v.m. onderhoud. Handhaven 

geeft juridische problemen. De gemeente gaat het parkeergedrag wel monitoren en 

gaat daarbij in gesprek met hardnekkige foutparkeerders. 

+ Snelheidsmeting 

Gedurende 2 weken is de snelheid gemeten in het centrum van het dorp, de 

gemiddelde snelheid was 41 km per uur. De snelheid van fietsers wordt wel 

gemeten, maar dit wordt niet meegenomen in de bepaling van de gemiddelde 

snelheid van het gemotoriseerde verkeer. Een SIS (Snelheids Indicatie Systeem)-

bord moet altijd geplaatst worden aan een straatlantaarn i.v.m. 

stroomvoorziening. Inwoners waren niet erg tevreden met de meetlocatie, net voor 

een verkeersdrempel en bij de muur van het kerkhof. Gevraagd wordt naar een 

meting op Hoofdweg Zuid, kort voor de plaats waar men de bebouwde kom verlaat. 

“Snel internet, nu ook in het buitengebied!” ScheldeXpress p. 17, week 4 2018 

Er moesten zich minimaal 150 gegadigden aanmelden. In de regio Zuiddorpe-Axel 

waren er 175 aanmeldingen, zodat de zender wordt gerealiseerd door Delta. Het 

buitengebied kan hiermee genieten van snel internet 

Opening ’t Kaaike 

’t Kaaike heeft twee werken gekregen van de gemeente uit het voormalige stadhuis 

van Axel. Het volgende is op de werken te lezen: 

“een beeld voor Zuiddorpe” “stapeling van kubussen” Mullie ‘95 

“Boekweit & asperges” Mullie 1995 19 april 
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We willen natuurlijk graag weten wie de kunstenaar/kunstenares is. In Gapinge 

heeft Ronald Mullié gewoond. Hij is getrouwd met Carla Dallinga. Zij beiden 

presenteerden in 2015 hun historische roman Ick Roelant. In Lochristi is er een 

kunstenares, genaamd Mullie. Als de werken afkomstig zijn uit de BKR-regeling kan 

er eventueel gezocht worden in het bevolkingsregister van de gemeente Axel. 

Wellicht kunnen de voormalige wethouders Piet Apers en Co van Schaik ons van 

informatie voorzien. 

’t Kaaike zal geopend worden door de oudste inwoner van Zuiddorpe, Joos Michiel 

en de jongste, Max van Helvoirt, samen met wethouder Cees Liefting. De 

verbinding tussen jong en oud wordt hiermee gesymboliseerd. ’t Kaaike is voor 0 - 

….jaar. Het gebouw stamt uit 1925. 

De datum van de opening is zondag 25 februari a.s. en er is een receptie van 14.30 

– 17.00 uur. Op dit moment is nog niet alles volledig opgeleverd, a.s. vrijdag 9 

februari komt de raambekleding en het posterbehang wordt vernieuwd vanwege 

een fabricagefout. 

Tijdens de opening kunnen we voor de kinderen gebruik maken van een 

springkussen van de familie Kruithof (Zelzaetse Weg). Inge, Jeroen, Marion en Anita 

werken die middag als vrijwilliger. Frituur Patrick verzorgt hapjes en Restaurant 

Onder de Linden schenkt drank evenals de gemeente Terneuzen, die ook zal zorgen 

voor statafels. Het bewonersplatform zorgt voor een feestelijk glaasje Cava (voor 

jong en oud) en Paul bakt Sieddurpse hartjes. Café ’t Gemeentehuis sponsort een 

extraatje voor de jeugd. 

Els neemt contact op met onze jonge instrumentalisten, die les krijgen bij 

Toonbeeld in Terneuzen. Mogelijk kunnen zij een optreden verzorgen tijdens de 

openingsreceptie. De opening is bedoeld als open huis, zodat iedereen een kijkje 

kan nemen in de gerenoveerde multifunctionele accommodatie. 

Samantha laat een mooie uitnodiging ontwerpen en zal zorgen voor het drukwerk 

en de verspreiding, ook aan ondernemers en verenigingen.  

Rondvraag 

- Burendag is dit jaar op 22 september. Elly van Delft (Sint Geleynstraat), 

Anita Droesbeke, Marjan Makkinga, Paul Cauwenberghs en Annemie van Roij 

werken aan de voorbereiding 

- Inge de Buck geeft aan dat we binnenkort een Lentefair kunnen verwachten 

van Mooi Zuiddorpe 

- Anita Droesbeke geeft aan dat de stoep van het straatje ’t Kaaike aan 

renovatie toe is, vooral rond de bomen. 
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- Marion Verhoeven oppert het idee om oude foto’s te exposeren bij de 

opening van ’t Kaaike. Dit wordt opgepakt door Jeroen de Buck en Guido de 

Moor. Zij verzorgen een diashow tijdens de receptie van foto’s en films van 

De Schutters, van de voormalige toneelvereniging en uit het archief van Het 

Warenhuis te Axel. 

- Er wordt gevraagd naar een strooidepotje met zout, waar bewoners zelf 

strooizout kunnen halen. 

- Strooien gebeurt door de gemeente i.s.m. het waterschap en de provincie. 

- Roger van Hoecke vraagt naar de verlichting van de wc’s die naar zijn 

mening erg lang aan blijft. De verlichting is automatisch en verbonden aan 

een bewegingscensor. 

- De rolstoeluitgang aan de zijkant van ’t Kaaike wordt aangelegd. Dit is een 

nooduitgang en alleen voor calamiteiten. Voor het overige maken mensen in 

een rolstoel gewoon gebruik van de hoofdingang. 

- Paul Verstraeten ergert zich aan de vervuiling door hondenpoep. De bakken 

waar de eigenaren de hondenpoep in weg moeten gooien worden goed 

onderhouden door de gemeente, maar nauwelijks gebruikt. Er is actie nodig 

om hondenbezitters te motiveren tot het opruimen van de hondenpoep. De 

discipline gaat achteruit. De plicht om dit te doen is er, maar controle is 

slechts een momentopname. 

- Voor frequente overlast bestaat er de MOR-melding. Dit kan via de website 

van de gemeente of via het callcenter, dat vervolgens de melding zal 

verzorgen. 

- Miriam van Rie vraagt hoeveel MOR-meldingen er al binnen zijn gekomen 

over het fietspad aan de Hoofdweg Noord. De meldingen moeten wel 

specifiek zijn met vermelding van de huisnummers waar onderhoud is 

gewenst. Zo lang er geparkeerd wordt op het fietspad worden er geen grote 

reparaties verricht. 

- Gerard Verduin vraagt of er drugsoverlast is in Zuiddorpe. Overlast kan 

gemeld worden bij de wijkagent Jos van Westen, met vermelding van het 

tijdstip en betrokken kentekens. Er kan ook anoniem gemeld worden. 

Sluiting 

Met dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering. 

Vaststelling volgende openbare vergadering: 4 april 2018 

’t Kaaike 19.30 uur 
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Acties 

- Zuiddorps’ Ensemble Toonbeeld 

- Diashow oude films en foto’s voor de openingsreceptie 

- Zoektocht naar Mullie 

- Nooduitgang ’t Kaaike 

- Aanmelding bewakingscamera’s 

- Graafwerk voor de verlichting van de kerk 

- Renovatie stoep straatje ’t Kaaike 

- Koningsdag 2018 

- Burendag 2018 

AvR 


