
BEWONERSPLATFORM LEEFBAAR ZUIDDORPE 
OPENBARE VERGADERING  
WOENSDAG 12 DECEMBER 2018 19.30 UUR 
NOTULEN 

Welkom 

De voorzitter, Paul Cauwenberghs, heet iedereen van harte welkom. Els van de 
Vijver moet zich verontschuldigen vanwege een ongeval.  

Mededelingen  
+ Kerstboominzameling en –verbranding 09-01-2019  
De verbranding is dit jaar rond 19.00 uur, zodat alle inwoners van Zuiddorpe erbij 
betrokken kunnen worden.  
+ Kindje Wiegen op Eerste Kerstdag om 14.00 uur in de parochiekerk te Zuiddorpe. 
Viering voor en door de kinderen, iedereen is welkom. 

Notulen vergadering 3 oktober 2018  
Geen opmerkingen.  

Vergaderschema openbare vergaderingen 2019  
6 februari, 3 april, 12 juni, 9 oktober en 4 december 

Verfraaiing Dorpsplein  
Vaste locatie Frituur Patrick, presentatie Vincent de Munter.  
Vincent presenteert het ontwerp van Frituur Patrick op beide daarvoor aangewezen 
locaties. Het concept is een paviljoen, een kioskachtig volume, waarin naast de 
frituur ook het reclamescherm, de mountainbike route en de bushalte worden 
voorzien. De oppervlakte van het gebouw is fysiek 4X7 m², daarnaast komt er een 
terras en ruimte onder de overkapping. Vincent heeft voor de gelegenheid een 3D 
presentatie ontworpen waarop iedereen de frituur op locatie kan bekijken vanaf 
alle zijden.  

Locatie A 
Naast het parkeerterrein van de kerk en de rijbaan, de half verharding wordt hier 
uitgebreid.  

 leefbaar.zuiddorpe@gmail.com  

 www.facebook.com/leefzuiddorpe 

 www.zuiddorpe.info



Locatie B 
Op de half verharding achter de eerste rij bomen, op een plaats waar in de tweede 
rij geen bomen staan. 
Vincent doet een opiniepeiling, waarbij aanwezigen kunnen kiezen uit locatie A, 
locatie B, geen bezwaar tegen beide locaties of wel bezwaar tegen beide locaties. 
De meeste aanwezigen hebben bezwaar tegen beide locaties en vragen zich af of 
het Dorpsplein een Beschermd Dorpsgezicht kan worden. 

Voortgang:  
+ nooduitgang ’t Kaaike  
De uitgang is gereed, er wordt in januari 2019 nog een reling geplaatst. Deze reling 
wordt niet hoger dan 1 m en de tussenruimten zijn ten hoogste 15 cm. Deze 
uitgang wordt alleen maar gebruikt in geval van een noodsituatie. 
 + computercursus AanZ  
De cursus start in januari 2019. Er komt ook een mogelijkheid tot het volgen van 
een cursus ‘werken met de digitale overheid’. Hiervoor wordt een eigen bijdrage 
van € 10 gevraagd.  

Vaststelling volgende openbare vergadering  
6 februari 2019  

Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Bij het verlaten van ’t Kaaike krijgt iedere aanwezige een Kerst traktatie van het 
Bewonersplatform. 
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