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BEWONERSPLATFORM LEEFBAAR ZUIDDORPE 

OPENBARE VERGADERING 

VOOR IEDEREEN UIT ZUIDDORPE 

MFA ‘T KAAIKE 

WOENSDAG 4 APRIL 2018 19.00UUR 

NOTULEN 

- De voorzitter heet iedereen welkom 

- Mededelingen 

+ Interactie dorps- en wijkraden Zeeuws Vlaanderen, vervolg  

28-03-2018 in Sint Jansteen met als thema ‘huisvesting’, hierbij waren 

Samantha Strooband en Annemie van Roij aanwezig. 

+ Mullié ’95 Ronald Mullié heeft in mei 1995 een voorstel gedaan voor een 

kunstwerk voor Zuiddorpe. Zijn voorstel betreft een stapeling van stalen 

kubussen. De wanden van deze kubussen zijn ajour open gezaagd met 

aspergevormen in een willekeurig patroon en boekweitzaadvormen in een 

dambordpatroon. Door zowel boekweit als asperges in het beeld te 

verenigen, is een verbinding gelegd tussen het “oude” en het “nieuwe” 

Zuiddorpe. Een verwijzing naar de historie in een hedendaags dorp. De 

keuze van de gemeente Axel is destijds gevallen op “Moere” van Hedi 

Bogaers. De schetsen van het voorstel van Ronald Mullié hangen nu in de 

entree van MFA ’t Kaaike. Mullié woont Dorpsstraat 82-84, 4352 AE Gapinge. 

+ Koningsdag, het programma is gereed: We starten ’s middags om 15.00 uur 

en het programma is gericht op kinderen van alle leeftijden, vooral ook de 

allerkleinsten. Circus Reinardi heeft een interactief programma, waaraan 

alle kinderen, die kunnen lopen, deel kunnen nemen. We besluiten de 

middag met het zingen van “Lang zal hij leven” en laten een 

milieuvriendelijke ballon op. Uiteraard kan iedereen nog verder feesten met 

een lekkere snack van frituur Patrick, die men op kan eten in het café. Hier 

vindt ook het Oranjebal plaats. Het café is die dag start- en stempelplaats 

voor de fietstocht door Groot-Axel. De flyers met het programma worden 

bezorgd in Zuiddorpe, Overslag NL en de school in Overslag B. 

+ Computercursus voor beginners, ieder dient hier een eigen computer voor 

mee te brengen. De cursusleider geeft basisinstructie voor het persoonlijke 

apparaat van de deelnemer, zoals iPad, iPhone, laptop. De lessen zijn niet 

gratis. Mensen die geen portable PC hebben kunnen navraag doen bij AanZ 

of hiervoor oplossingen worden geboden. In eerste instantie gaat het om het 

leren omgaan met je eigen apparaat. Er is een vervolgcursus mogelijk. Voor 

aansluiting op het internet kan de WIFI van ’t Kaaike gebruikt worden. 
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+ Schuurkerk en de RK Parochie, Pastoor Wiertz heeft een plan voor de 

restauratie van de schuurkerk. Dit plan is een samenwerking van het Bisdom 

Breda, de Elisabeth-parochie, de oudheidkundige kring, monumentenzorg en 

het Zeeuws Landschap. Er zijn ook kosten aan verbonden voor de eigenaar 

van de schuurkerk en er kan rijkssubsidie worden aangevraagd, omdat de 

schuurkerk een rijksmonument is. 

- Notulen vergadering 7 februari 2018, deze worden aangenomen met dank 

aan de notulist, Annemie. 

- Ingekomen: 

+ Wijziging doktersspreekuur Zuiddorpe, de faciliteiten van het SVRZ-

gebouw zijn verplaatst naar ’t Kaaike. Dr. De Leu heeft spreekuur op 

dinsdagochtend en brengt zelf de medicijnen. Dr. Van Berkel heeft 

spreekuur op woensdagochtend en Apotheek De Zoete Vaart brengt 2X per 

week de medicijnen. De prikdienst is vroeg op de vrijdagochtend, mensen 

moeten dan nuchter zijn. Stichting ’t Kaaike stond open voor deze oplossing, 

omdat er geen overeenstemming meer was tussen artsen en SVRZ voor wat 

betreft het gebruik van het gebouw. In de toekomst zal dit verkocht worden. 

Het dient nu nog voor cursusdoeleinden van SVRZ-medewerkers. 

+ Voorjaarsfair zondag 15 april 2018 

Met dank aan Samantha voor alle medewerking rond doktersspreekuren, 

voorjaarsfair en Koningsdag. Bovendien was Pasen 2018 een stevige 

deadline. 

- Actiepunten gemeente: 

+ Strooizout, een zoutdepot is mogelijk, gemeenschappelijke gebouwen 

kunnen zout opslaan. Dit zout wordt geleverd in zakken van 25 kg en is 

bestemd voor het strooien op algemeen toegankelijke plekken. Het zout kan 

opgehaald worden bij Koegors. 

+ Verlichting Kerk, 5 april wordt de elektriciteit van de kerkverlichting in het 

SVRZ-gebouw afgekoppeld. Vrijdag wordt er verder gewerkt buiten het 

gebouw. 

+ Binnen 6 weken komt er een ontwerpbestemmingsplan voor het terrein 

Lindenhof. Verwacht wordt dat er in de openbare vergadering van 6 juni a.s. 

meer informatie zal zijn. 

+ N.a.v. van de opmerkingen rond de plaatsing van het Snelheids Indicatie 

Systeem zijn er nu telslangen aangebracht op Hoofdweg Noord en Hoofdweg 

Zuid. Op beide plaatsen zijn er 2 telslangen bevestigd aan een lichtmast. De 

uitslagen kunnen we verwachten in onze volgende openbare vergadering van 

6 juni. Wanneer de gemiddelden hoog zijn, wordt dit doorgegeven aan de 

politie, die een extra controle met een lasergun uit kan voeren. Uitslagen 

worden ook meegenomen bij de herinrichting. 
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- Voortgang Burendag 

De subsidieaanvraag kan nog niet worden gedaan, we wachten nog op de 

opening van de aanvraagronde. Het aanvragen van subsidie vraagt om het 

voldoen aan veel eisen. Elly van Delft geeft aan dat ze geen subsidie aan wil 

vragen om die reden en dat in haar optiek burendag georganiseerd moet 

worden binnen een bepaalde wijk en niet voor het hele dorp. Voorgesteld 

wordt om Zuiddorpe te verdelen in wijken en iedere wijk zijn eigen 

burendag te laten organiseren op 22 september. Misschien met een 

gezamenlijke slotactiviteit van het bewonersplatform. Om dit verder handen 

en voeten te geven, komen we bij elkaar op dinsdag 17 april om 19.30 uur. 

- Stephanie Ambrosini www.wehelpen.nl  

WeHelpen Terneuzen 

#dekrachtvanelkaar 

WeHelpen faciliteert mensen bij het voeren van de eigen regie en stimuleert 

wederkerigheid. het platform biedt de volgende mogelijkheden: 

- hulp vragen of aanbieden 

- met een besloten hulpnetwerk de zorg rond iemand organiseren 

- vrijwilligers verbinden en coördineren 

WeHelpen is actief in Terneuzen, Hulst en Sluis. De informele hulp in de 

gemeente versterken, past binnen het Wmo-beleid. Hulpaanbieders kunnen 

een profiel aanmaken en verwachten aanbevelingen van gebruikers. 

- Vaststelling volgende openbare vergadering: 6 juni 2018 

- Rondvraag 

Seniorenwoningen worden afgebroken en hiervoor komen vrije kavels in de 

plaats. Slopen geschiedt eerst in de Romerswaalestraat, daarna in de 

Terhagenstraat. 

Het behang in ’t Kaaike is niet goed aangebracht. Binnenkort onderneemt 

men een derde poging. 

Kerk in het Midden is een actie voor de RK Kerk in Overslag. Deze kerk sluit 

medio 2019 en men wil vanuit de bevolking voorstellen om activiteiten te 

ontwikkelen voor een zinvol gebruik van dit gebouw. Paul Cauwenberghs is 

betrokken bij dit project. Hij brengt voorlopig alle voorbereidende 

activiteiten van de werkgroep in beeld. Eind september worden mogelijk 

concrete projecten gelanceerd. De bevolking van Overslag is zeer betrokken. 

Guido de Moor is geïnstalleerd als raadslid voor het CDA in de nieuwe 

gemeenteraad. Hij biedt aan om als aanspreekpunt voor Zuiddorpe te 

functioneren richting de gemeente. 

Een AED is aanwezig bij het café. Dit apparaat hangt buiten. Een code is niet 

nodig, de meldkamer van 112 schakelt het netwerk Hart Veilig Wonen in. 

http://www.wehelpen.nl/
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Acties: 

Voortgang: 

- Computercursus 

- Restauratie schuurkerk 

- Verlichting kerk 

- Burendag 

- Bestemmingsplan Lindenhof 

- Kerk in het midden Overslag 

- Uitslagen telslangen Hoofdweg Noord en Hoofdweg Zuid 

- WeHelpen Terneuzen; Hoe verder? 

AvR 


